
LEIA AGORA

www.agorarn.com.br

Natal,  sábado e domingo, 11 e 12 de dezembro de 2021 | Edição nº 1.230 | Ano 6  | 7.500 Exemplares DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

Carlos Eduardo Alves não 
descarta aliança com PCdoB
POLÍTICA. 5 | Ex-prefeito de Natal continua pré-candidato 
ao governo, mas não rejeita chapa majoritária para Senado

  Presidente Jair Bolsonaro hoje 
acusa rejeição de 58%.  Em 2018 
a regra da rejeição não se aplicou. 

PÁGINA 6

NEY
LOPES

  Deus é um ser de luz atarefado. 
Há neste exato momento um 
mundo inteiro pedindo Sua ajuda.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 Estella Dantas recebeu, no Palácio 
Itamaraty, condecoração de Grande 
Ofi cial da Ordem Rio Branco. 

PÁGINA 13

SIMONE
SILVA

Irmão de prefeito cassado 
será beneficiado no RN?

Últimas da Política

Kelps critica Francisco
A Justiça Eleitoral vai pro-

crastinar para bene� ciar 
Wilsinho Ribeiro? PÁGINA 3

Deputado do Solidariedade 
criticou relatório da CPI da Co-
vid, feito por Francisco do PT.

Carlos: “PCdoB me apoiou quando fui candidato a prefeito e a governador”

Raimundo Alves: “União das forças democráticas é o que o momento exige”

GERAL. 11 |  Trecho de 41 quilôme-
tros vai do entroncamento da BR-304, 
em Assú, até a BR-226. “Estou feliz 
porque, além de gerar mais empregos 
para as pessoas, signi� ca promover o 
desenvolvimento do Rio Grande do 
Norte”, disse Fátima Bezerra. 

ECONOMIA. 9 |  Conselho Nacional de 
Política Fazendária aumentou de R$ 
70 mil para R$ 100 mil o preço máximo 
de veículos que podem ser adquiridos 
por Pessoas com Deficiência com 
isenção parcial do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços.

Governadora abre 
Fenavale e anuncia 
licitação da RN-233

Confaz eleva valor 
de veículo comprado 
por deficiente físico

AGORA RN

ELPÍDIO JÚNIOR

Raimundo Alves acha 
que “reaproximação 
com o PDT é algo 
factível e desejável”
POLÍTICA. 3 |  Secretário-chefe do Gabinete Civil do governo potiguar, numa entrevista 
exclusiva ao AGORA RN, Raimundo Alves considera que “para as forças de esquerda 
do Estado” é viável a reaproximação com o PDT do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves

 Doria e Moro conversam sobre 
possível união para 2022. Ano Novo 
chegando com muitas novidades.

PÁGINA 8

LUIZ
ALMIR

 LEIA AGORA



As discussões sobre o projeto 
de revisão do Plano Dire-
tor de Natal tiveram nova 

sessão nesta sexta-feira 10, com o 
debate das propostas de alterações 
nas Áreas Especiais de Interesse 
Social (AIES) pelos membros da 
Comissão Especial de Estudos do 
PDN, na Câmara Municipal. A Ca-
pital possui 75 manchas sociais co-
nhecidas como AIES, mas apenas 
cinco estão regulamentadas. Elas 
são de� nidas especialmente pela 
predominância de famílias com 
renda de até três salários mínimos, 
ausência de escritura dos imóveis e 
falta de infraestrutura.

Na revisão do Plano Diretor, es-
tá proposto que a regulamentação 
dessas áreas seja feita por meio de 
decreto e que se realize plebiscito, 
inclusive com moradores de áreas 
lindeiras, para rede� nir limites ou 
mesmo a extinção dessas. Além 
disso, o Plano traz a exclusão de tre-
chos voltados para grandes vias e a 
� exibilização no remembramento 
dos lotes e na altura das constru-
ções.

Para a vereadora Brisa Bracchi 
(PT), o esforço de todas as partes 
deveria estar em regulamentar as 
AEIS como forma de proteger essas 
zonas. “Se a população ainda con-
segue viver nessas áreas é porque os 
mecanismos de proteção estão fun-
cionando. O processo de mudança 
pode levar ao encarecimento do 
custo de vida que vai afastar essas 
famílias de suas áreas onde geral-
mente também trabalham. Além 
disso, o que de� ne uma área dessas 
não é a vontade individual, mas os 
estudos técnicos relacionados à 
vulnerabilidade social”, destacou.

O vereador Raniere Barbosa 
(Avante) defende que é preciso ha-
ver cautela no sentido de observar 
como estão essas partes da cidade 
e quais trechos se enquadram no 
per� l. “Não é expulsar, é pensar em 
transformar a vida das pessoas. Ve-
jo ruas com imóveis de R$ 4 milhões 
dentro de uma área de interesse 
social e observo um contrassenso 
grande no sentido de, em outras, 

com situação grave, eu não obser-
var nenhum estudo acadêmico de 
melhorias para desenvolvê-las e 
nem o poder público chegar até elas 
com políticas de melhorias”, falou.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
� iago Mesquita disse, “não pode-
mos fazer um regramento que im-
peça o desenvolvimento local e que 
limite o remembramento, o gaba-
rito e a participação da população 
sobre o que desejam em relação às 
limitações. O objetivo é � exibilizar 
mais, criando quatro categorias, pa-
ra que se possa remembrar de 200m 
para 300m2 e aumentar do gabarito 
de dois para quatro andares em al-
gumas delas”, explicou.

A professora da Universidade 
Federal do RN (UFRN), Dulce Ben-
tes, do Fórum do Direito à Cidade, 
cobrou estudos especí� cos para as 
mudanças propostas, que, segundo 
ela, são incompatíveis com as AEIS.

 
Emendas

Ao longo da audiência, algumas 
propostas foram apresentadas para 
que os vereadores possam transfor-
mar em emendas parlamentares. A 
promotora de Cidadania do Minis-
tério Público do Rio Grande do Nor-
te (MP-RN), Danielle Veras, sugeriu 
a maioria delas. Ela também suge-
riu a exclusão da parte da minuta 
que permite a regulamentação das 
AEIS por meio de decreto.

“Propomos que haja respeito ao 
limite de gabarito e ao coe� ciente 
de aproveitamento das AEIS e a 
exclusão do texto que limita o re-
conhecimento de novas áreas de 
interesse social. A realidade dessas 
comunidades surge no sentido de 
não termos um controle na forma 
de habitação dessa população vul-
nerável. Por isso, não se pode impe-
dir o reconhecimento de novas que 
venham a surgir”, disse.
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Deus é um ser (de luz) atare-
fado. 

Há neste exato momento 
um mundo inteiro pedindo a ajuda 
dele para conter a miséria e a violên-
cia das guerras. 

Em hospitais, presídios, áreas 
de con� ito, é uma correria só para 
o Divino.

Teve ainda o triste episódio da-
queles três meninos do Rio de Janei-
ro torturados e mortos por tra� can-
tes depois de furtarem uma gaiola 
de passarinho. 

Deus � cou em frangalhos ao 
saber que o dono dos bichos era al-
guém ligado ao trá� co de drogas.

Mais triste � cou ainda quan-
do viu que um tribunal de ilustres 
tra� cantes não gostou nada da vi-
sibilidade que esse episódio trouxe 
e mandou executar os executores, 
deixando uma � la de cadáveres.  

Tantos lugares para olhar que 
Deus precisou pôr em prática sua 
famosa onipresença. 

A� nal, é muito para cuidar: re-
cém-nascidos morrendo de fome 
na África; execuções no Oriente 
Médio por decapitação; violência e 
estupros nos presídios; manicômios 
entulhados de doentes mentais ao 
redor do planeta...

Menos esta semana, quando o 
Altíssimo tirou uma folguinha de 
tudo para se certi� car que o evan-
gélico André Mendonça � nalmente 
se sentaria numa das cadeiras do 
Supremo Tribunal Federal.

E até baixou na primeira dama 
para que ela, aos pulinhos, transmi-
tisse a satisfação do Senhor em lín-
guas estranhas, mas que o tradutor 
universal do do Santíssimo sabe ler.

Nesta quinta-feira, o ungido 
André Mendonça não deixou por 
menos: a� rmou que estava mesmo 
“predestinado por Deus” a chegar ao 

Supremo.
Vai ter prestígio lá naquele lugar!
Disse isto enquanto participava 

de um culto na Assembléia de Deus 
Vitória em Cristo by Silas Malafaia, 
no Rio de Janeiro, para celebrar 
a vitória contra as forças do mal. 
(Leia-se o anticristo e � lho do ti-
nhoso, David Samuel Alcolumbre 
Tobelem).

Depois da graça alcançada 
nada melhor do que um desjejum 
em companhia de algumas � guras 
abençoadas:  o governador do Rio, 
Cláudio Castro; o senador Romá-
rio (o peixe) e até o lobista Fabio 
Wajngarten, ex-chefe da Secretaria 
Especial de Comunicação Social do 
governo de Jair Bolsonaro.

Aquele mesmo, que denunciou a 
incompetência do governo na com-
pra de vacinas no auge da pandemia, 
mas depois voltou atrás quando vi-
rou investigado na CPI da Covid.

Não poderíamos deixar de men-
cionar  o executivo principal e dono 
da maioria das ações do Paraíso, Si-
las Malafaia, o pregador desapegado 
de bens materiais, quase um espíri-
to de luz, cujo sócio é um Mito em 
pessoa, com quem diz falar todos os 
dias.

O convidado de honra da última 
quinta-feira  do culto da igreja As-
sembléia de Deus Vitória em Cristo 
é o mesmo que ocupou a Advocacia 
Geral da União e depois o Ministério 
da Justiça.

O mesmo perseguiu jornalistas 
e servidores que se opunham ao go-
verno. 

E, de novo,  ele não deixa por 
menos:

“Esse plano não pode ser frus-
trado, e não é por minha causa ou 
sua causa. É pela honra e glória [de 
Deus]”, pregou para a plateia lotada.

Agora, você julga.

Os novos apóstolos do Senhor

Promessa
Um repórter da Folha de 

S.Paulo acompanhou tudo  e 
conta os momentos deprimen-
tes do rapapé a André Mendon-
ça:

“Dando ares messiânicos à 
sua entrada na mais alta corte 
do país, Mendonça contou que 
disse ao presidente Jair Bolso-
naro (PL), “usando a linguagem” 
do capitão reformado: “O militar 
está preparado para a guerra. 
Agora, nós estamos preparados 
pra cruz. Quem tem medo da 
derrota não é digno da vitória”.

Ai que nojo!
Continua a repórter Anna 

Virginia Balloussier, na Folha.
“Mais tarde, antes do culto, 

Malafaia o recebe numa mesa 
onde se sentaram Castro, o ex-
-ministro bolsonarista Fábio 
Wajngarten, o desembargador 
William Douglas, seu irmão 
Samuel Malafaia (deputado es-
tadual pelo DEM-RJ) e Romário, 
que Mendonça afagou como “o 
senador mais habilidoso”, gra-
cejo com sua carreira no futebol.

Já o líder da Assembleia de 
Deus Vitória em Cristo ganhou 
do ministro do STF o seguinte 
agrado: “Pastor Silas, esse ho-
mem tem coragem”.

“Estúpido”
“Após a participação de 

Mendonça – prossegue o relato 
da repórter -, o pastor que tanto 
batalhou por sua chegada no 
topo do Judiciário (Malafaia) 
maldisse quem vê num ministro 
“terrivelmente evangélico” uma 
ameaça à laicidade do Estado.

“O estúpido que disse isso tá 
dizendo que o STF só pode ser 
composto por ateus ou quem 
não professa religião” (...)”Vai ser 
estúpido lá na China.”

Mais ainda
“Mendonça ainda ouviria 

o colega de pastorado criticar 
quem vai contra o “núcleo fa-
miliar” (arranjos tradicionais de 
família, com homem e mulher) 
e “esquerdopatas” que tentaram 
importar o comunismo para o 
Brasil.

“A ideologia de Marx está 
falida, a de Cristo está de vento 
em popa”, disse Malafaia”.

 Difícil acreditar que Jesus 
ou Marx estejam atrás dessa 
história. 
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MARCELO HOLLANDA Vereadores debatem 
alterações em áreas de 
interesse social em Natal
DISCUSSÃO | Na revisão do 
Plano Diretor, está proposto 
a regulamentação das AIES 
por meio de decreto e que 
se realize plebiscito

Reunião da Comissão Especial

FRANCISCO DE ASSIS
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“Para as forças de Esquerda 
do Estado, a reaproxima-
ção com o PDT é algo fac-

tível e desejável”. Essa foi a avaliação 
do secretário-chefe do Gabinete Civil 
do governo do Estado, Raimundo 
Alves, sobre a possível formação de 
uma aliança ou federação política 
entre os partidos PT, PDT e PCdoB 
na busca pela reeleição da governa-
dora Fátima Bezerra (PT), nas elei-
ções do ano que vem.

“As conversas que o ex-presiden-
te Lula tem feito, em nível nacional 
,também estão sendo realizadas no 
Rio Grande do Norte. Porém, no mo-
mento certo, e se o PDT sinalizar po-
sitivamente, esse debate será feito no 
PT e no PCdoB e a aproximação será 
natural, assim como as discussões 
em torno das formações das chapas, 
ou seja, cada coisa no seu tempo”, 

esclareceu Raimundo.
Em entrevista exclusiva ao jor-

nal AGORA RN, nesta sexta-feira 
10, o secretário-chefe explicou que, 
“a união das forças democráticas e 
antibolsonaristas é o que o momen-

to exige de todos nós. O PT, PCdoB, 
PSOL, Rede, PV e PDT, entre outras 
siglas, são partidos construídos na 
mesma base social e o fascismo ins-
talado no Brasil exige a união que for 
possível construir”, destacou.

Para Raimundo Alves, o vice-go-
vernador do Rio Grande do Norte, 
Antenor Roberto (PCdoB), tem sido 
um parceiro da governadora Fátima 
Bezerra, com conduta “irreparável” 
e ciente do momento que o país e o 

nosso Estado atravessam, “que para 
ser constituída (a federação) tem que 
ser nacional, e Ciro Gomes é o presi-
denciável do PDT. Enquanto que, o 
PT, PCdoB e PSB discutem a questão 
das federações com o ex-presidente 
Lula”, enfatizou.

De acordo com Raimundo, “a 
formulação da chapa majoritária 
não se discute sem envolver todos 
os componentes do projeto, que, no 
nosso caso, incluem-se outros parti-
dos que estamos conversando como, 
por exemplo, o MDB de Garibaldi 
Alves Filho e seu � lho, Walter Alves”, 
falou.

Questionado se acredita que as 
articulações da aliança ou federação 
entre os partidos irão avançar, o se-
cretário-chefe esclareceu que, “essa 
é tarefa das direções partidárias na-
cionais”, disse.

Em entrevista AGORA RN, o ex-
-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, 
a� rmou que, apesar de desejar bus-
car a cadeira de governador do Rio 
Grande do Norte, após conversar 
com o vice-governador Antenor Ro-
berto e com outros partidos, poderá 
� rmar uma aliança política ou uma 
federação com o PCdoB no RN, com 
o objetivo de buscar a reeleição da 
governadora Fátima Bezerra. E nesse 
contexto, o vice-governador poderá 
ser a ligação entre Carlos Eduardo e 
a petista.

Aliança entre Fátima e Carlos 
Eduardo é “factível e desejável”
APROXIMAÇÃO | Visita de 
Carlos Eduardo ao vice-
governador Antenor Roberto 
reacendeu possibilidade de 
formação de aliança entre 
PDT e partidos de Esquerda 
no RN

 Raimundo Alves admitiu possibilidade de aliança para eleições de 2022, visando a união das forças democráticas e antibolsonaristas
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O TRE-RN vai procrastinar para beneficiar um 
irmão do prefeito cassado em Canguaretama?

O prefeito cassado de Cangua-
retama, Wellinson Ribeiro (PP), foi 
preso nesta quinta-feira 9, após se 
apresentar espontaneamente na 
sede da Polícia Federal, em Na-
tal, acompanhado de advogados. 
Wellinson foi condenado a mais de 
quatro anos de prisão em regime 
semiaberto pela Justiça Federal, 
por ocultar documentos referentes 
a programas de educação e desviar 
recursos federais. Nesta quinta-fei-
ra 10, pela manhã, Wellinson publicou nota dizendo que já 
estava em casa.

Quando Wellinson foi afastado em Canguaretama, assu-
miu a Prefeitura o presidente da Câmara Municipal, Wilsinho 
Ribeiro (PTB), que é irmão do prefeito em exercício e trabalha 
para ser o candidato na eleição suplementar. Em Guamaré, 
também aconteceu fato semelhante quando o prefeito cas-

sado Hélio de Mundinho (MDB) 
saio de cena e quem assumiu foi 
o irmão, também presidente da 
Câmara, Eudes de Mundinho 
(MDB). Lá, a Justiça Eleitoral Poti-
guar seguiu à risca a Constituição 
e não procrastinou para bene� -
ciar o irmão do prefeito-cassado.

Só que no Agreste Potiguar 
já se espelha que o caso de Can-
guaretama, onde já se demorou 
muito afastar o prefeito. Apenas 

no dia 3 de dezembro, após o TRE-RN cassou o registro dele e 
da vice Fátima do Murim (Cidadania). Já se canta no Agreste e 
até se aposta que dessa vez a Corte Eleitoral vai procrastinar. 
Vai deixar arrastar um de prazo para seis meses...Só para o ir-
mão do prefeito cassado disputar o pleito suplementar. Será 
que a Corte presidida pelo desembargador Gilson Barbosa vai 
deixar isso acontecer?

Tornozeleira
Mês passado, a imprensa 

publicou um vídeo, onde o pre-
feito cassado Wellinson Ribeiro 
estava comendo ostra e ‘tiran-
do onda’, porque não tinha sido 
preso. “Cadê a tornozeleira?”, 
fala um dos “eleitores” no vídeo. 

Indecisão
Na semana que declarou 

em uma rádio que queria sen-
tar na cadeira da governadora 
Fátima Bezerra (PT), o ex-pre-
feito Carlos Eduardo (PDT), 
que hora se diz candidato ao 
Governo e depois se oferece ao 
Senado, calçou a sandálias da 
humildade ontem.  Fez fotos e 
publicou com o vice-governa-
dor Antenor Roberto, dirigente 
do PCdoB. 

Diga ao povo que fico
Apesar de uma especula-

ção onde Carlos Eduardo Alves 

deixaria o PDT para reforçar o 
PCdoB, o ex-prefeito de Natal 
garantiu aos seguidores � éis 
que não compartilha com essa 
teoria. Fica no PDT do ex-mi-
nistro Ciro Gomes. Em 2018, 
o PDT investiu R$ 2,5 milhões 
na campanha. Já o PCdoB 
mandou R$ 215 mil reais para a 
chapa Fátima/Antenor. 

Contraditório
O deputado Francisco do 

PT, relator da CPI da Covid 
na Assembleia Legislativa, leu 
para os colegas o seu relatório. 
Mas, o deputado Kelps Lima, 
que preside a investigação, foi 
para as redes sociais criticar 
o trabalho do aliado da gover-
nadora Fátima Bezerra. A CPI 
teve 78 depoimentos, somados 
a 192 ofícios expedidos e cente-
nas de arquivos analisados. Os 
deputados começam a analisar 
o relatório na quarta-feira 15.
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nas Áreas Especiais de Interesse 
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com situação grave, eu não obser-
var nenhum estudo acadêmico de 
melhorias para desenvolvê-las e 
nem o poder público chegar até elas 
com políticas de melhorias”, falou.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
� iago Mesquita disse, “não pode-
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mudanças propostas, que, segundo 
ela, são incompatíveis com as AEIS.
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Ao longo da audiência, algumas 
propostas foram apresentadas para 
que os vereadores possam transfor-
mar em emendas parlamentares. A 
promotora de Cidadania do Minis-
tério Público do Rio Grande do Nor-
te (MP-RN), Danielle Veras, sugeriu 
a maioria delas. Ela também suge-
riu a exclusão da parte da minuta 
que permite a regulamentação das 
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limite de gabarito e ao coe� ciente 
de aproveitamento das AEIS e a 
exclusão do texto que limita o re-
conhecimento de novas áreas de 
interesse social. A realidade dessas 
comunidades surge no sentido de 
não termos um controle na forma 
de habitação dessa população vul-
nerável. Por isso, não se pode impe-
dir o reconhecimento de novas que 
venham a surgir”, disse.
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Deus é um ser (de luz) atare-
fado. 

Há neste exato momento 
um mundo inteiro pedindo a ajuda 
dele para conter a miséria e a violên-
cia das guerras. 

Em hospitais, presídios, áreas 
de con� ito, é uma correria só para 
o Divino.

Teve ainda o triste episódio da-
queles três meninos do Rio de Janei-
ro torturados e mortos por tra� can-
tes depois de furtarem uma gaiola 
de passarinho. 

Deus � cou em frangalhos ao 
saber que o dono dos bichos era al-
guém ligado ao trá� co de drogas.

Mais triste � cou ainda quan-
do viu que um tribunal de ilustres 
tra� cantes não gostou nada da vi-
sibilidade que esse episódio trouxe 
e mandou executar os executores, 
deixando uma � la de cadáveres.  

Tantos lugares para olhar que 
Deus precisou pôr em prática sua 
famosa onipresença. 

A� nal, é muito para cuidar: re-
cém-nascidos morrendo de fome 
na África; execuções no Oriente 
Médio por decapitação; violência e 
estupros nos presídios; manicômios 
entulhados de doentes mentais ao 
redor do planeta...

Menos esta semana, quando o 
Altíssimo tirou uma folguinha de 
tudo para se certi� car que o evan-
gélico André Mendonça � nalmente 
se sentaria numa das cadeiras do 
Supremo Tribunal Federal.

E até baixou na primeira dama 
para que ela, aos pulinhos, transmi-
tisse a satisfação do Senhor em lín-
guas estranhas, mas que o tradutor 
universal do do Santíssimo sabe ler.

Nesta quinta-feira, o ungido 
André Mendonça não deixou por 
menos: a� rmou que estava mesmo 
“predestinado por Deus” a chegar ao 

Supremo.
Vai ter prestígio lá naquele lugar!
Disse isto enquanto participava 

de um culto na Assembléia de Deus 
Vitória em Cristo by Silas Malafaia, 
no Rio de Janeiro, para celebrar 
a vitória contra as forças do mal. 
(Leia-se o anticristo e � lho do ti-
nhoso, David Samuel Alcolumbre 
Tobelem).

Depois da graça alcançada 
nada melhor do que um desjejum 
em companhia de algumas � guras 
abençoadas:  o governador do Rio, 
Cláudio Castro; o senador Romá-
rio (o peixe) e até o lobista Fabio 
Wajngarten, ex-chefe da Secretaria 
Especial de Comunicação Social do 
governo de Jair Bolsonaro.

Aquele mesmo, que denunciou a 
incompetência do governo na com-
pra de vacinas no auge da pandemia, 
mas depois voltou atrás quando vi-
rou investigado na CPI da Covid.

Não poderíamos deixar de men-
cionar  o executivo principal e dono 
da maioria das ações do Paraíso, Si-
las Malafaia, o pregador desapegado 
de bens materiais, quase um espíri-
to de luz, cujo sócio é um Mito em 
pessoa, com quem diz falar todos os 
dias.

O convidado de honra da última 
quinta-feira  do culto da igreja As-
sembléia de Deus Vitória em Cristo 
é o mesmo que ocupou a Advocacia 
Geral da União e depois o Ministério 
da Justiça.

O mesmo perseguiu jornalistas 
e servidores que se opunham ao go-
verno. 

E, de novo,  ele não deixa por 
menos:

“Esse plano não pode ser frus-
trado, e não é por minha causa ou 
sua causa. É pela honra e glória [de 
Deus]”, pregou para a plateia lotada.

Agora, você julga.

Os novos apóstolos do Senhor

Promessa
Um repórter da Folha de 

S.Paulo acompanhou tudo  e 
conta os momentos deprimen-
tes do rapapé a André Mendon-
ça:

“Dando ares messiânicos à 
sua entrada na mais alta corte 
do país, Mendonça contou que 
disse ao presidente Jair Bolso-
naro (PL), “usando a linguagem” 
do capitão reformado: “O militar 
está preparado para a guerra. 
Agora, nós estamos preparados 
pra cruz. Quem tem medo da 
derrota não é digno da vitória”.

Ai que nojo!
Continua a repórter Anna 

Virginia Balloussier, na Folha.
“Mais tarde, antes do culto, 

Malafaia o recebe numa mesa 
onde se sentaram Castro, o ex-
-ministro bolsonarista Fábio 
Wajngarten, o desembargador 
William Douglas, seu irmão 
Samuel Malafaia (deputado es-
tadual pelo DEM-RJ) e Romário, 
que Mendonça afagou como “o 
senador mais habilidoso”, gra-
cejo com sua carreira no futebol.

Já o líder da Assembleia de 
Deus Vitória em Cristo ganhou 
do ministro do STF o seguinte 
agrado: “Pastor Silas, esse ho-
mem tem coragem”.

“Estúpido”
“Após a participação de 

Mendonça – prossegue o relato 
da repórter -, o pastor que tanto 
batalhou por sua chegada no 
topo do Judiciário (Malafaia) 
maldisse quem vê num ministro 
“terrivelmente evangélico” uma 
ameaça à laicidade do Estado.

“O estúpido que disse isso tá 
dizendo que o STF só pode ser 
composto por ateus ou quem 
não professa religião” (...)”Vai ser 
estúpido lá na China.”

Mais ainda
“Mendonça ainda ouviria 

o colega de pastorado criticar 
quem vai contra o “núcleo fa-
miliar” (arranjos tradicionais de 
família, com homem e mulher) 
e “esquerdopatas” que tentaram 
importar o comunismo para o 
Brasil.

“A ideologia de Marx está 
falida, a de Cristo está de vento 
em popa”, disse Malafaia”.

 Difícil acreditar que Jesus 
ou Marx estejam atrás dessa 
história. 
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MARCELO HOLLANDA Vereadores debatem 
alterações em áreas de 
interesse social em Natal
DISCUSSÃO | Na revisão do 
Plano Diretor, está proposto 
a regulamentação das AIES 
por meio de decreto e que 
se realize plebiscito

Reunião da Comissão Especial

FRANCISCO DE ASSIS
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“Para as forças de Esquerda 
do Estado, a reaproxima-
ção com o PDT é algo fac-

tível e desejável”. Essa foi a avaliação 
do secretário-chefe do Gabinete Civil 
do governo do Estado, Raimundo 
Alves, sobre a possível formação de 
uma aliança ou federação política 
entre os partidos PT, PDT e PCdoB 
na busca pela reeleição da governa-
dora Fátima Bezerra (PT), nas elei-
ções do ano que vem.

“As conversas que o ex-presiden-
te Lula tem feito, em nível nacional 
,também estão sendo realizadas no 
Rio Grande do Norte. Porém, no mo-
mento certo, e se o PDT sinalizar po-
sitivamente, esse debate será feito no 
PT e no PCdoB e a aproximação será 
natural, assim como as discussões 
em torno das formações das chapas, 
ou seja, cada coisa no seu tempo”, 

esclareceu Raimundo.
Em entrevista exclusiva ao jor-

nal AGORA RN, nesta sexta-feira 
10, o secretário-chefe explicou que, 
“a união das forças democráticas e 
antibolsonaristas é o que o momen-

to exige de todos nós. O PT, PCdoB, 
PSOL, Rede, PV e PDT, entre outras 
siglas, são partidos construídos na 
mesma base social e o fascismo ins-
talado no Brasil exige a união que for 
possível construir”, destacou.

Para Raimundo Alves, o vice-go-
vernador do Rio Grande do Norte, 
Antenor Roberto (PCdoB), tem sido 
um parceiro da governadora Fátima 
Bezerra, com conduta “irreparável” 
e ciente do momento que o país e o 

nosso Estado atravessam, “que para 
ser constituída (a federação) tem que 
ser nacional, e Ciro Gomes é o presi-
denciável do PDT. Enquanto que, o 
PT, PCdoB e PSB discutem a questão 
das federações com o ex-presidente 
Lula”, enfatizou.

De acordo com Raimundo, “a 
formulação da chapa majoritária 
não se discute sem envolver todos 
os componentes do projeto, que, no 
nosso caso, incluem-se outros parti-
dos que estamos conversando como, 
por exemplo, o MDB de Garibaldi 
Alves Filho e seu � lho, Walter Alves”, 
falou.

Questionado se acredita que as 
articulações da aliança ou federação 
entre os partidos irão avançar, o se-
cretário-chefe esclareceu que, “essa 
é tarefa das direções partidárias na-
cionais”, disse.

Em entrevista AGORA RN, o ex-
-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, 
a� rmou que, apesar de desejar bus-
car a cadeira de governador do Rio 
Grande do Norte, após conversar 
com o vice-governador Antenor Ro-
berto e com outros partidos, poderá 
� rmar uma aliança política ou uma 
federação com o PCdoB no RN, com 
o objetivo de buscar a reeleição da 
governadora Fátima Bezerra. E nesse 
contexto, o vice-governador poderá 
ser a ligação entre Carlos Eduardo e 
a petista.

Aliança entre Fátima e Carlos 
Eduardo é “factível e desejável”
APROXIMAÇÃO | Visita de 
Carlos Eduardo ao vice-
governador Antenor Roberto 
reacendeu possibilidade de 
formação de aliança entre 
PDT e partidos de Esquerda 
no RN

 Raimundo Alves admitiu possibilidade de aliança para eleições de 2022, visando a união das forças democráticas e antibolsonaristas

REPRODUÇÃO

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

REPRODUÇÃO

O TRE-RN vai procrastinar para beneficiar um 
irmão do prefeito cassado em Canguaretama?

O prefeito cassado de Cangua-
retama, Wellinson Ribeiro (PP), foi 
preso nesta quinta-feira 9, após se 
apresentar espontaneamente na 
sede da Polícia Federal, em Na-
tal, acompanhado de advogados. 
Wellinson foi condenado a mais de 
quatro anos de prisão em regime 
semiaberto pela Justiça Federal, 
por ocultar documentos referentes 
a programas de educação e desviar 
recursos federais. Nesta quinta-fei-
ra 10, pela manhã, Wellinson publicou nota dizendo que já 
estava em casa.

Quando Wellinson foi afastado em Canguaretama, assu-
miu a Prefeitura o presidente da Câmara Municipal, Wilsinho 
Ribeiro (PTB), que é irmão do prefeito em exercício e trabalha 
para ser o candidato na eleição suplementar. Em Guamaré, 
também aconteceu fato semelhante quando o prefeito cas-

sado Hélio de Mundinho (MDB) 
saio de cena e quem assumiu foi 
o irmão, também presidente da 
Câmara, Eudes de Mundinho 
(MDB). Lá, a Justiça Eleitoral Poti-
guar seguiu à risca a Constituição 
e não procrastinou para bene� -
ciar o irmão do prefeito-cassado.

Só que no Agreste Potiguar 
já se espelha que o caso de Can-
guaretama, onde já se demorou 
muito afastar o prefeito. Apenas 

no dia 3 de dezembro, após o TRE-RN cassou o registro dele e 
da vice Fátima do Murim (Cidadania). Já se canta no Agreste e 
até se aposta que dessa vez a Corte Eleitoral vai procrastinar. 
Vai deixar arrastar um de prazo para seis meses...Só para o ir-
mão do prefeito cassado disputar o pleito suplementar. Será 
que a Corte presidida pelo desembargador Gilson Barbosa vai 
deixar isso acontecer?

Tornozeleira
Mês passado, a imprensa 

publicou um vídeo, onde o pre-
feito cassado Wellinson Ribeiro 
estava comendo ostra e ‘tiran-
do onda’, porque não tinha sido 
preso. “Cadê a tornozeleira?”, 
fala um dos “eleitores” no vídeo. 

Indecisão
Na semana que declarou 

em uma rádio que queria sen-
tar na cadeira da governadora 
Fátima Bezerra (PT), o ex-pre-
feito Carlos Eduardo (PDT), 
que hora se diz candidato ao 
Governo e depois se oferece ao 
Senado, calçou a sandálias da 
humildade ontem.  Fez fotos e 
publicou com o vice-governa-
dor Antenor Roberto, dirigente 
do PCdoB. 

Diga ao povo que fico
Apesar de uma especula-

ção onde Carlos Eduardo Alves 

deixaria o PDT para reforçar o 
PCdoB, o ex-prefeito de Natal 
garantiu aos seguidores � éis 
que não compartilha com essa 
teoria. Fica no PDT do ex-mi-
nistro Ciro Gomes. Em 2018, 
o PDT investiu R$ 2,5 milhões 
na campanha. Já o PCdoB 
mandou R$ 215 mil reais para a 
chapa Fátima/Antenor. 

Contraditório
O deputado Francisco do 

PT, relator da CPI da Covid 
na Assembleia Legislativa, leu 
para os colegas o seu relatório. 
Mas, o deputado Kelps Lima, 
que preside a investigação, foi 
para as redes sociais criticar 
o trabalho do aliado da gover-
nadora Fátima Bezerra. A CPI 
teve 78 depoimentos, somados 
a 192 ofícios expedidos e cente-
nas de arquivos analisados. Os 
deputados começam a analisar 
o relatório na quarta-feira 15.
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O ex-prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo Alves (PDT), con� rmou 
que, até o momento, é pré-candidato 
ao governo do Rio Grande do Norte 
nas eleições de 2022, mas que não re-
jeita a possibilidade de formar alian-
ça política com o PCdoB no Estado, 
para construir uma chapa majoritá-
ria visando o Senado Federal, caso 
o diretório nacional do PDT decida 
que esse é o melhor projeto para o 
ex-prefeito.

Em entrevista exclusiva ao jor-
nal AGORA RN, nesta sexta-feira 10, 
Carlos Eduardo a� rmou que, apesar 
do seu desejo pessoal de concorrer à 
cadeira de governador do Rio Gran-
de do Norte, após dialogar com o 
vice-governador Antenor Roberto 
(PCdoB) e com outras legendas, 
poderá � rmar uma aliança política 
ou uma federação com o PCdoB no 
Estado, na busca pela reeleição da 

governadora Fátima Bezerra (PT).
O vice-governador poderá ser 

o elo que ligará Carlos Eduardo à 
governadora Fátima Bezerra (PT). 
Nessa con� guração, a chapa seria 
encabeçada por Fátima na briga 
para se reeleger, Antenor Roberto 
continuaria ocupando o cargo de vi-
ce-governador e Carlos Eduardo iria 
disputar a única cadeira no Senado 
Federal.  

Segundo Carlos Eduardo, “a gen-
te pode ter uma aliança política (en-
tre o PDT, PCdoB e o PT) no Estado”. 
E continuou, “se eu resolver ser can-
didato ao Senado Federal, eu serei 
o senador do Rio Grande do Norte. 

Não posso ser senador de A, B, C ou 
D”, a� rmou.

“Essas alianças começaram no 
plano nacional e depois terá as con-
sequências no plano estadual. E eu 
ainda vou ouvir o meu partido. Em 
meados de janeiro de 2022, teremos 
um congresso nacional, quando o 
PDT vai tomar resoluções nesse sen-
tido das questões das federações”, 
explicou Carlos Eduardo.

Segundo o ex-prefeito, “se (eu) for 
candidato ao Senado Federal, terei 
que me reunir com o partido e os 
aliados no próximo ano, tendo em 
vista que já dialoguei com várias le-
gendas, como o Cidadania, PV e ou-

tras. Mas isso só será discutido efeti-
vamente no próximo ano, porque a 
política é dinâmica”, ponderou.

Diálogo
“Eu sempre tive um bom diálogo 

com o PCdoB e com Antenor. O PC-
doB me apoiou todas as vezes quan-
do fui candidato a prefeito de Natal 
e também quando fui candidato a 
governador do Rio Grande do Norte, 
em 2010. Então, tivemos parcerias 
durante muitas eleições, mas ago-
ra tivemos essa conversa, quando 
resolvi ir à vice-governadoria, a res-
peito das eleições de 2022. Nada foi 
de� nitivo, absolutamente nada de-

� nitivo”, esclareceu Carlos Eduardo.
Questionado sobre a possibilida-

de de concorrer a outro cargo, como 
o de senador da República em 2022, 
o ex-prefeito de Natal disse que não 
descartou a hipótese, “é exatamen-
te isso. Eu, depois de vacinado pela 
segunda vez, criei condições de vi-
sitar os correligionários, estive em 
todas as regiões do estado, ouvindo 
e conversando com as forças políti-
cas, mas termino o ano de 2021 sem 
nenhuma de� nição. É porque não se 
de� ne 2022 em 2021. Essa discussão 
irá se afunilar apenas no próximo 
ano, muito antes das convenções”, 
enfatizou.

Nesta última quarta-feira 8, Car-
los Eduardo fez uma visita de cor-
tesia ao vice-governador, Antenor 
Roberto, onde conversaram sobre 
a conjuntura política nacional e 
estadual. Também, conversaram a 
respeito do papel das federações de 
partidos e do PDT dentro do arco da 
luta de resistência no Brasil, bem co-
mo, sobre os momentos de unidade 
política que tivemos aqui no RN.

Em entrevista recente ao AGO-
RA RN, Antenor Roberto disse que, 
“a expectativa do PCdoB é de que 
Carlos Eduardo retorne as relações 
políticas dele com o bloco progres-
sistas do RN. É um amigo nosso. Se 
ele veio conversar comigo e tem a 
possibilidade de não ser candidato a 
governador, o diálogo dele dentro do 
campo progressistas é muito bem-
-vindo”, declarou.

Ex-prefeito admite possibilidade de 
aliança com Fátima Bezerra nas eleições 
ALIANÇA | Apesar de 
continuar sendo pré-
candidato ao governo, 
Carlos Eduardo não 
descarta a possibilidade 
de formar aliança ou 
federação com o PCdoB 
no Estado nas eleições de 
2022

Carlos : “Eu sempre tive bom diálogo com o PCdoB e Antenor. O PCdoB me apoiou todas as vezes quando fui candidato”

A deputada federal Natália 
Bonavides (PT), a segunda 
mais votada do Rio Grande 

do Norte com 112.998 votos, des-
credenciou a possível composição 
com a governadora Fátima Bezerra 
(PT) concorrendo à reeleição, e o 
ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo 
Alves (PDT) concorrendo ao Senado 
Federal. Forças políticas do Estado, 
a exemplo do vice-governador Ante-
nor Roberto (PCdoB), defendem este 
modelo de chapa majoritária para 
as Eleições Gerais 2022. O vice-go-
vernador, em entrevista exclusiva ao 
repórter Adenilson Costa do AGORA 
RN, externou o seu desejo para esta 
composição.

E foi diante deste cenário posto 
por Antenor Roberto, que Natália 
saiu em defesa de uma chapa total-
mente petista, contemplando o no-
me do atual senador Jean Paul Prates 
para concorrer à reeleição. A deputa-
da petista foi enfática ao a� rmar que 
na disputa no Rio Grande do Norte 
não se deve ter espaço para políticos 

� liados a partidos que compõem o 
chamado centrão. “Já teve Alves de-
mais senador nesse Estado, seja qual 
partido for”, evidenciou.

Continuando, Natália Bonavides 
explicou que o mandato de Jean Paul 
precisa ser renovado, reforçando 
mais uma vez que a pura chapa pe-
tista. “A gente precisa que, no ano que 
vem, este companheiro (Jean) seja 
candidato ao Senado, porque nosso 
companheiro Lula vai precisar dele. 
Queremos que nossos mandatos 
sejam renovados para juntos formar-
mos um Congresso forte e, juntos 
com o presidente Lula resgatar a dig-
nidade deste país, aprovar projetos 
que de fato sejam de interesses da 
população”, declarou.  

E acrescentou: “Não podemos 
� car amarrados com a faca no pes-
coço, sem conseguir aprovar os pro-
jetos fundamentais do povo. Temos 
um governo federal omisso e alheio 
às políticas sociais. O Brasil voltou a 
con� gurar recordes de brasileiros vi-
vendo na extrema pobreza. As coisas 

não andam como deveriam, por cau-
sa de um Centrão que só quer cobrar 
mais dos gestores”.

Por � m, Natália deu um recado, 
que nas entrelinhas pode � car suben-
tendido que foi para Carlos Eduardo 
e o MDB. “Lula 2022, Fátima 2022 e 

Jean 2022. Desta composição, o PT 
não abre mão”, concluiu.

Bancada estadual
Os deputados estaduais Isolda 

Dantas e Francisco do PT também 
saíram em defesa do nome do sena-

dor Jean Paul Prates para a reeleição. 
Francisco do PT comentou que o Rio 
Grande Norte conhece o trabalho de 
Jean Paul. “O Rio Grande do Norte já 
aprovou o mandato do nosso com-
panheiro Jean. É incansável, atuando 
em diversas frentes. É essencial que 
Jean continue no Senado. Tem nosso 
apoio, tem o apoio do PT”, comen-
tou.

Isolda Dantas também defendeu 
o nome de Jean para compor chapa 
com Fátima Bezerra. A petista dis-
cursou, dizendo que os interesses 
do Estado estão em boas mãos e que 
Jean Paul representa o povo do Rio 
Grande do Norte.

O senador Jean Paul, que herdou 
a cadeira no Senado Federal pós elei-
ção de Fátima Bezerra para governo 
do Estado, se mostrou bem interessa-
do em concorrer à reeleição, porém 
não vem pontuando bem nas últimas 
pesquisas de intenção de votos para 
o Senado Federal, o que tem di� cul-
tado a escolha de seu nome para a 
reeleição.

PARA O SENADO

Petistas reagem à indicação de Carlos Eduardo e reforçam nome de Jean
REPRODUÇÃO

Natália: “Já teve Alves demais senador nesse Estado, seja qual partido for” 
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O ex-prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo Alves (PDT), con� rmou 
que, até o momento, é pré-candidato 
ao governo do Rio Grande do Norte 
nas eleições de 2022, mas que não re-
jeita a possibilidade de formar alian-
ça política com o PCdoB no Estado, 
para construir uma chapa majoritá-
ria visando o Senado Federal, caso 
o diretório nacional do PDT decida 
que esse é o melhor projeto para o 
ex-prefeito.

Em entrevista exclusiva ao jor-
nal AGORA RN, nesta sexta-feira 10, 
Carlos Eduardo a� rmou que, apesar 
do seu desejo pessoal de concorrer à 
cadeira de governador do Rio Gran-
de do Norte, após dialogar com o 
vice-governador Antenor Roberto 
(PCdoB) e com outras legendas, 
poderá � rmar uma aliança política 
ou uma federação com o PCdoB no 
Estado, na busca pela reeleição da 

governadora Fátima Bezerra (PT).
O vice-governador poderá ser 

o elo que ligará Carlos Eduardo à 
governadora Fátima Bezerra (PT). 
Nessa con� guração, a chapa seria 
encabeçada por Fátima na briga 
para se reeleger, Antenor Roberto 
continuaria ocupando o cargo de vi-
ce-governador e Carlos Eduardo iria 
disputar a única cadeira no Senado 
Federal.  

Segundo Carlos Eduardo, “a gen-
te pode ter uma aliança política (en-
tre o PDT, PCdoB e o PT) no Estado”. 
E continuou, “se eu resolver ser can-
didato ao Senado Federal, eu serei 
o senador do Rio Grande do Norte. 

Não posso ser senador de A, B, C ou 
D”, a� rmou.

“Essas alianças começaram no 
plano nacional e depois terá as con-
sequências no plano estadual. E eu 
ainda vou ouvir o meu partido. Em 
meados de janeiro de 2022, teremos 
um congresso nacional, quando o 
PDT vai tomar resoluções nesse sen-
tido das questões das federações”, 
explicou Carlos Eduardo.

Segundo o ex-prefeito, “se (eu) for 
candidato ao Senado Federal, terei 
que me reunir com o partido e os 
aliados no próximo ano, tendo em 
vista que já dialoguei com várias le-
gendas, como o Cidadania, PV e ou-

tras. Mas isso só será discutido efeti-
vamente no próximo ano, porque a 
política é dinâmica”, ponderou.

Diálogo
“Eu sempre tive um bom diálogo 

com o PCdoB e com Antenor. O PC-
doB me apoiou todas as vezes quan-
do fui candidato a prefeito de Natal 
e também quando fui candidato a 
governador do Rio Grande do Norte, 
em 2010. Então, tivemos parcerias 
durante muitas eleições, mas ago-
ra tivemos essa conversa, quando 
resolvi ir à vice-governadoria, a res-
peito das eleições de 2022. Nada foi 
de� nitivo, absolutamente nada de-

� nitivo”, esclareceu Carlos Eduardo.
Questionado sobre a possibilida-

de de concorrer a outro cargo, como 
o de senador da República em 2022, 
o ex-prefeito de Natal disse que não 
descartou a hipótese, “é exatamen-
te isso. Eu, depois de vacinado pela 
segunda vez, criei condições de vi-
sitar os correligionários, estive em 
todas as regiões do estado, ouvindo 
e conversando com as forças políti-
cas, mas termino o ano de 2021 sem 
nenhuma de� nição. É porque não se 
de� ne 2022 em 2021. Essa discussão 
irá se afunilar apenas no próximo 
ano, muito antes das convenções”, 
enfatizou.

Nesta última quarta-feira 8, Car-
los Eduardo fez uma visita de cor-
tesia ao vice-governador, Antenor 
Roberto, onde conversaram sobre 
a conjuntura política nacional e 
estadual. Também, conversaram a 
respeito do papel das federações de 
partidos e do PDT dentro do arco da 
luta de resistência no Brasil, bem co-
mo, sobre os momentos de unidade 
política que tivemos aqui no RN.

Em entrevista recente ao AGO-
RA RN, Antenor Roberto disse que, 
“a expectativa do PCdoB é de que 
Carlos Eduardo retorne as relações 
políticas dele com o bloco progres-
sistas do RN. É um amigo nosso. Se 
ele veio conversar comigo e tem a 
possibilidade de não ser candidato a 
governador, o diálogo dele dentro do 
campo progressistas é muito bem-
-vindo”, declarou.

Ex-prefeito admite possibilidade de 
aliança com Fátima Bezerra nas eleições 
ALIANÇA | Apesar de 
continuar sendo pré-
candidato ao governo, 
Carlos Eduardo não 
descarta a possibilidade 
de formar aliança ou 
federação com o PCdoB 
no Estado nas eleições de 
2022

Carlos : “Eu sempre tive bom diálogo com o PCdoB e Antenor. O PCdoB me apoiou todas as vezes quando fui candidato”

A deputada federal Natália 
Bonavides (PT), a segunda 
mais votada do Rio Grande 

do Norte com 112.998 votos, des-
credenciou a possível composição 
com a governadora Fátima Bezerra 
(PT) concorrendo à reeleição, e o 
ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo 
Alves (PDT) concorrendo ao Senado 
Federal. Forças políticas do Estado, 
a exemplo do vice-governador Ante-
nor Roberto (PCdoB), defendem este 
modelo de chapa majoritária para 
as Eleições Gerais 2022. O vice-go-
vernador, em entrevista exclusiva ao 
repórter Adenilson Costa do AGORA 
RN, externou o seu desejo para esta 
composição.

E foi diante deste cenário posto 
por Antenor Roberto, que Natália 
saiu em defesa de uma chapa total-
mente petista, contemplando o no-
me do atual senador Jean Paul Prates 
para concorrer à reeleição. A deputa-
da petista foi enfática ao a� rmar que 
na disputa no Rio Grande do Norte 
não se deve ter espaço para políticos 

� liados a partidos que compõem o 
chamado centrão. “Já teve Alves de-
mais senador nesse Estado, seja qual 
partido for”, evidenciou.

Continuando, Natália Bonavides 
explicou que o mandato de Jean Paul 
precisa ser renovado, reforçando 
mais uma vez que a pura chapa pe-
tista. “A gente precisa que, no ano que 
vem, este companheiro (Jean) seja 
candidato ao Senado, porque nosso 
companheiro Lula vai precisar dele. 
Queremos que nossos mandatos 
sejam renovados para juntos formar-
mos um Congresso forte e, juntos 
com o presidente Lula resgatar a dig-
nidade deste país, aprovar projetos 
que de fato sejam de interesses da 
população”, declarou.  

E acrescentou: “Não podemos 
� car amarrados com a faca no pes-
coço, sem conseguir aprovar os pro-
jetos fundamentais do povo. Temos 
um governo federal omisso e alheio 
às políticas sociais. O Brasil voltou a 
con� gurar recordes de brasileiros vi-
vendo na extrema pobreza. As coisas 

não andam como deveriam, por cau-
sa de um Centrão que só quer cobrar 
mais dos gestores”.

Por � m, Natália deu um recado, 
que nas entrelinhas pode � car suben-
tendido que foi para Carlos Eduardo 
e o MDB. “Lula 2022, Fátima 2022 e 

Jean 2022. Desta composição, o PT 
não abre mão”, concluiu.

Bancada estadual
Os deputados estaduais Isolda 

Dantas e Francisco do PT também 
saíram em defesa do nome do sena-

dor Jean Paul Prates para a reeleição. 
Francisco do PT comentou que o Rio 
Grande Norte conhece o trabalho de 
Jean Paul. “O Rio Grande do Norte já 
aprovou o mandato do nosso com-
panheiro Jean. É incansável, atuando 
em diversas frentes. É essencial que 
Jean continue no Senado. Tem nosso 
apoio, tem o apoio do PT”, comen-
tou.

Isolda Dantas também defendeu 
o nome de Jean para compor chapa 
com Fátima Bezerra. A petista dis-
cursou, dizendo que os interesses 
do Estado estão em boas mãos e que 
Jean Paul representa o povo do Rio 
Grande do Norte.

O senador Jean Paul, que herdou 
a cadeira no Senado Federal pós elei-
ção de Fátima Bezerra para governo 
do Estado, se mostrou bem interessa-
do em concorrer à reeleição, porém 
não vem pontuando bem nas últimas 
pesquisas de intenção de votos para 
o Senado Federal, o que tem di� cul-
tado a escolha de seu nome para a 
reeleição.

PARA O SENADO

Petistas reagem à indicação de Carlos Eduardo e reforçam nome de Jean
REPRODUÇÃO

Natália: “Já teve Alves demais senador nesse Estado, seja qual partido for” 
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Em seu segundo mandato co-
mo deputada estadual, Cris-
tiane Dantas (SDD) possui um 

histórico de projetos voltados para a 
defesa dos direitos das mulheres e 
na prevenção e no combate à vio-
lência doméstica no Rio Grande do 
Norte. Em 2021, a parlamentar teve 
uma produção legislativa importan-
te na Assembleia, com nove leis san-
cionadas até outubro e a apresenta-
ção de mais de 200 propostas, entre 
projetos e requerimentos. Para o 
próximo ano, Cristiane a� rmou que 
pretende manter todo o trabalho 
e o compromisso assumido com a 
população do Rio Grande do Norte.

Ela fez um rápido balanço de su-
as ações parlamentares neste ano, 
marcado pela epidemia de Covid-19. 
“Em 2021, prezando pelo compro-
misso público de estar alinhada 
com as demandas da população, 
pautei o mandato na � scalização 
dos serviços públicos ofertados pe-
lo Estado. Na saúde, cobrei o pleno 
atendimento dos pacientes com Co-
vid-19, assim como a retomada das 
cirurgias eletivas diante do avanço 
da vacinação contra o novo corona-

vírus”, explicou.
A deputada estadual disse que 

também atuou com destaque em 
conquistas para a Educação no Es-
tado. “Fui veemente na cobrança 
pela estruturação das escolas públi-
cas, para receber os estudantes da 
rede estadual de forma presencial. 
Também na infraestrutura, com a 
cobrança pela recuperação das ro-
dovias estaduais, constantemente 
abordada em pronunciamentos”, 
a� rmou.

Mandato voltado 
para a mulher

Com formação superior em 
Direito e Processamento de Dados, 
Cristiane Bezerra de Souza Dantas é 
a única mulher reeleita para exercer 
o segundo mandato em outubro de 
2018, com 33.860 votos. Ela é reco-
nhecida na Assembleia Legislativa 
por sua atuação dedicada às cau-
sas sociais, nas áreas da educação, 
saúde, segurança e meio ambiente 
e, sobretudo, na defesa dos direitos 
das mulheres e na prevenção e no 
combate à violência doméstica no 
Rio Grande do Norte.

Em seu primeiro mandato, en-
tre os anos de 2015 e 2018, criou a 
Frente Parlamentar da Mulher na 
Assembleia Legislativa, da qual é 
presidente. Nesta área, é autora de 
12 leis voltadas ao público femini-
no, entre elas a Lei n° 10.330/18, 
que institui o Programa Maria da 
Penha Vai às Escolas nas institui-
ções de ensino públicas e privadas 
do Estado e a Lei n° 10.097/16, que 
institui a Patrulha Maria da Penha, 
para � scalização das medidas 
protetivas em favor das vítimas de 

violência doméstica.

Mandato municipalista
O mandato da deputada Cristia-

ne Dantas também é municipalista. 
Em 2021, emendas parlamentares 
foram destinadas a municípios de 
diferentes regiões do estado, aten-
dendo demandas nas áreas de infra-
estrutura e saúde.

Entre as cidades bene� ciadas 
com emendas do mandato, que so-
mam mais de R$ 2 milhões, estão 
Rodolfo Fernandes, Santana do Seri-
dó, Japi, Senador Georgino Avelino, 
Jardim do Seridó, Goianinha, Maca-
íba, São José de Mipibu, Acari, Itaú, 
São Tomé, Alexandria.

Nesta sexta-feira 10, a deputada 
esteve em Goianinha acompanhan-
do a assinatura da ordem de servi-
ço para o calçamento de ruas nas 
comunidades rurais de Miranda e 
Barrocas. Os recursos do serviço fo-
ram garantidos por meio de emenda 
parlamentar no valor de R$ 430 mil, 
e já liberada.

Na área da saúde, as emendas 
garantiram a compra de ambu-
lâncias, manutenção de hospitais, 
realização de exames especializa-
dos e compra de equipamentos e 
insumos. Em 2022, o mandato de 
Cristiane vai renovar emendas para 
o Hospital Infantil Varela Santiago e 
para o Grupo Reviver Natal.

“A destinação das emendas é fei-
ta de acordo com as maiores neces-
sidades apresentadas pelos prefeitos 
e vereadores das cidades. A gente se 
preocupa em garantir os recursos 
para aquele serviço, obra ou bem 
que vai fazer a diferença na vida das 
pessoas”, pontuou Cristiane. 

Dep. Cristiane Dantas se 
destaca pelo trabalho às 
mulheres e causas sociais
RECONHECIMENTO  | 
Deputada estadual é 
autora de 12 leis voltadas 
ao público feminino e já 
apresentou mais de 200 
propostas, entre projetos e 
requerimentos, este ano

Cristiane afi rmou que pretende manter o trabalho e o compromisso assumido com os potiguares no ano de 2022

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Os temores de Lula, Bolsonaro e Moro
Com a pré-campanha presiden-

cial já iniciada, os três nomes que lide-
ram as pesquisas temem desgastes. O 
que mais preocupa Lula é a Emenda 
constitucional, que aprove a prisão, 
após decisão de segunda instancia.  A 

prisão do ex-presidente foi com base 
em interpretação do STF, adotada em 
2016. Entretanto, em novembro de 
2019, por 6 votos a 5, o STF derrubou a 
possibilidade de aplicação nos conde-
nados em segunda instância.

Bolsonaro
Já a preocupação do presidente 

é a aceleração da in� ação e por mais 
que negue, o desgaste demonstrado 
nas pesquisas. O recorde in� acio-
nário corrói as bases eleitorais de 
qualquer candidato. A in� ação de 
novembro é a maior desde 2015.

Moro
O ex-ministro Sérgio Moro tem 

contra si altíssimo percentual de 61% 

de rejeição popular. A sua imagem 
está desgastada, desde a passagem 
conturbada no governo Bolsonaro, 
até a decisão do STF que o conside-
rou parcial no julgamento de Lula.

 
Regra

Bolsonaro hoje acusa rejeição 
de 58%.  Em 2018 a regra da rejeição 
não se aplicou. Haddad e Bolsonaro, 
ambos tinham alto índice de rejeição 
e foram para o segundo turno. 

Batata quente 
O presidente da Câmara está com “batata quente” na mão, que exige 

decisão imediata. O regimento interno diz em seu artigo 202, parágrafo 2º, 
que as comissões especiais têm prazo de 40 sessões para “proferir parecer”. 
A comissão especial da prisão em segunda instancia teve a instalação no-
vembro de 2019.

Opção
Na próxima semana, última de funcionamento do Congresso Nacional, 

essa Comissão será cancelada, ou a votação terá que ser realizada. O PT 
se articula para o cancelamento. Lula responde por crimes de corrupção, 
lavagem etc. e teme nova condenação em 2ª instancia.

Voto de pesar
Registro de profundo pesar 

pelo falecimento do deputado Luiz 
Antônio Vidal. Um amigo solidário, 
parlamentar defensor dos seus 
princípios. Que Deus o receba!

Covid
A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) con� rma que a du-
ração da imunização dada pelas 
vacinas contra a covid-19 é de seis 
meses. A estimativa foi por meio 
do cruzamento de vários estudos já 
realizados.

Ciro
Fala-se em forte pressão da 

bancada federal do PDT para que 
Ciro retire sua candidatura, em fa-
vor da incorporação da legenda à 
frente de esquerda que está sendo 
formada. Ninguém sabe até quan-
do o presidente do PDT, Carlos Lu-
pi, resistirá às pressões.

Vice de Bolsonaro
Bolsonaro comentou que Ha-

milton Mourão não será mais vice 
e que o atual ministro da Defesa, 
Walter Braga Netto, não agregaria 
tantos votos. Por isso, a inclinação 
é por uma mulher em sua chapa à 
reeleição. O nome seria da ministra 
da Agricultura Tereza Cristina.

Reeleição USA
A Casa Branca con� rmou 

que Joe Biden, 78 anos, vai re-
candidatar-se ao cargo, em 2024. 
Analistas admitem que Donald 
Trump não concorrerá. O seu 
ex-advogado, Michael Cohen diz 
que o ego frágil de Trump não 
consegue tolerar uma segunda 
derrota.

Triste
Governador Hélder Barbalho 

disse que 400 mil doses de vacinas 
estão para perder a validade, em 
seu estado, porque a população re-
cusa a vacina.

Fome
Apenas 26% das crianças do pa-

ís podem contar com três refeições 
diárias. Café da manhã, almoço e 
jantar.

Engenheiro
Hoje dia dessa categoria pro� s-

sional, que contribui decisivamen-
te para o progresso do país.

Veto
Marcelo Crivella foi vetado pa-

ra embaixador pela África do Sul. 
Agora o presidente Jair Bolsonaro 
terá que buscar outro meio de agra-
dar a Igreja Universal.

Olho aberto

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A informação de que o empre-
sário Haroldo Azevedo (sem 
partido) assumiu que con-

correrá ao governo do Estado nas 
Eleições Gerais de 2022, em oposi-
ção à governadora Fátima Bezerra 
(PT), publicada com exclusividade 
pelo AGORA RN, movimentou o 
mundo político. Haroldo Azevedo, 
inclusive, con� rmou que está per-
correndo todo o Estado, mesmo não 
estando ainda � liado a uma sigla 
partidária. Por onde passa, Haroldo 
faz duras críticas ao governo petista.

Diante do cenário apresentado 
pelo empresário, o secretário Esta-
dual de Gestão de Projetos e Metas e 
coordenador do Projeto Governo Ci-
dadão, Fernando Mineiro (PT), disse 
que se trata de mais um ensaio de 
candidatura da oposição. “Antes dele 
(Haroldo), três ou quatro se apresen-
taram como pretendentes a líder da 
oposição. É um pré-candidato que se 
autodenomina de direita, patriota e 
conservador”, comentou.

Fernando Mineiro avaliou que 
a candidatura de Haroldo segue 

padrões iguais aos da disputa nacio-
nal. “Isso só con� rma o que tenho 
dito, haverá também uma polari-
zação em nível estadual, reprodu-
zindo a disputa nacional. E essa 
polaridade será entre quem defende 
a democracia, avanços sociais, res-
peito às diferenças, modernidade 
progressista, gestão participativa 
e inovadora e os querem a volta ao 
passado no Estado, conservadoris-
mo, salvadores da pátria”, declarou.

O petista admitiu que não será 
fácil a disputa estadual, pois o grupo 
que apoia o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) e faz oposição à Fátima Be-
zerra no Rio Grande do Norte utiliza 
de meios escusos. “Não será uma 
disputa fácil porque conhecemos 

as armas usadas pela oposição bol-
sonarista. É o discurso da não polí-
tica para justamente esconder um 
determinado modelo de exercício 
da política. O mesmo que está em 
curso no Brasil”, concluiu.

A deputada estadual Isolda 
Dantas (PT) também comentou so-
bre a postura de Haroldo, a� rman-
do que seria mais uma candidatura 
sem foco no Rio Grande do Norte. “A 
nossa professora Fátima mudou a 
cara do Estado. As políticas sociais 
agora chegam para todos. Vamos 
enfrentar o conservadorismo, o 
bolsonarismo e vamos vencer mais 
uma vez. O Rio Grande do Norte 
está no rumo certo e assim deve se-
guir”, frisou. 

Com votos contrários dos 
deputados do Rio Grande 
do Norte Natália Bonavides 

(PT), Rafael Motta (PSB) e Walter 
Alves (MDB), o plenário da Câmara 
dos Deputados rejeitou o regime 
de urgência para o Projeto de Lei 
1595/19, do deputado Vitor Hu-
go (PSL-GO), que regulamenta as 
ações estatais para prevenir e repri-
mir ato terrorista no Brasil – o cha-
mado projeto da Polícia Secreta. Já 
os deputados General Girão (PSL), 
Carla Dickson (PROS), Beto Rosa-
do (PP), e João Maia (PL) votaram 
favoráveis à proposta. O deputado 
Benes Leocádio (Republicanos) es-
tava ausente.

O presidente da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL), em articulação com a 
base do governo Bolsonaro, pautou 

a votação do regime de urgência pa-
ra a proposta, mas não houve apoio 
su� ciente para aprovar a tramita-
ção acelerada. Seriam necessários, 
257 votos favoráveis. Entretanto, o 
requerimento obteve 228 votos a 
favor, e 199 deputados contra.

A deputada Natália Bonavides 
comemorou o resultado. “Nós der-
rotamos o projeto dos bolsonaris-
tas que tentava criar uma polícia se-
creta. Esse governo autoritário, que 
tem os porões da ditadura como 
modelo, queria ter uma polícia para 
monitorar e investigar adversários 
políticos. Impedir esse absurdo foi 
um importante passo na defesa das 
liberdades democráticas”, opinou a 
deputada.

Para o eemedebista Walter Al-
ves, a proposta pode con� gurar um 

espaço para espionagem a grupos 
que sejam contrários ao governo. O 
texto cria o Sistema Nacional (SNC) 
e a Política Nacional Contraterro-
rista (PNC), sob supervisão do Ga-
binete de Segurança Institucional 
da Presidência da República.

O projeto também prevê trei-
namento e quali� cação de pro� s-
sionais de segurança pública e da 
inteligência para ações preventivas 
e repressivas, “sigilosas ou ostensi-
vas”, para desarticular ou enfrentar 
grupos terroristas. Inclusive com a 
utilização de interceptação de tele-
fonemas e operações de in� ltração. 
Há previsão, ainda, de pedidos de 
localização geográ� ca e intercepta-
ção de telefonemas e operações de 
in� ltração em ações realizadas den-
tro ou fora do território nacional.

PT reage contra candidatura 
de Haroldo a governador

Deputados rejeitam pedido de 
urgência para projeto de criação 
de Polícia Secreta de Bolsonaro

DIVULGAÇÃO

Mineiro: “Antes de Haroldo, três ou quatro se apresentaram como oposição”

AVALIAÇÃO | Petistas 
defendem que Estado está 
no caminho certo e que 
oposição faz jogo político 
sujo
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Em seu segundo mandato co-
mo deputada estadual, Cris-
tiane Dantas (SDD) possui um 

histórico de projetos voltados para a 
defesa dos direitos das mulheres e 
na prevenção e no combate à vio-
lência doméstica no Rio Grande do 
Norte. Em 2021, a parlamentar teve 
uma produção legislativa importan-
te na Assembleia, com nove leis san-
cionadas até outubro e a apresenta-
ção de mais de 200 propostas, entre 
projetos e requerimentos. Para o 
próximo ano, Cristiane a� rmou que 
pretende manter todo o trabalho 
e o compromisso assumido com a 
população do Rio Grande do Norte.

Ela fez um rápido balanço de su-
as ações parlamentares neste ano, 
marcado pela epidemia de Covid-19. 
“Em 2021, prezando pelo compro-
misso público de estar alinhada 
com as demandas da população, 
pautei o mandato na � scalização 
dos serviços públicos ofertados pe-
lo Estado. Na saúde, cobrei o pleno 
atendimento dos pacientes com Co-
vid-19, assim como a retomada das 
cirurgias eletivas diante do avanço 
da vacinação contra o novo corona-

vírus”, explicou.
A deputada estadual disse que 

também atuou com destaque em 
conquistas para a Educação no Es-
tado. “Fui veemente na cobrança 
pela estruturação das escolas públi-
cas, para receber os estudantes da 
rede estadual de forma presencial. 
Também na infraestrutura, com a 
cobrança pela recuperação das ro-
dovias estaduais, constantemente 
abordada em pronunciamentos”, 
a� rmou.

Mandato voltado 
para a mulher

Com formação superior em 
Direito e Processamento de Dados, 
Cristiane Bezerra de Souza Dantas é 
a única mulher reeleita para exercer 
o segundo mandato em outubro de 
2018, com 33.860 votos. Ela é reco-
nhecida na Assembleia Legislativa 
por sua atuação dedicada às cau-
sas sociais, nas áreas da educação, 
saúde, segurança e meio ambiente 
e, sobretudo, na defesa dos direitos 
das mulheres e na prevenção e no 
combate à violência doméstica no 
Rio Grande do Norte.

Em seu primeiro mandato, en-
tre os anos de 2015 e 2018, criou a 
Frente Parlamentar da Mulher na 
Assembleia Legislativa, da qual é 
presidente. Nesta área, é autora de 
12 leis voltadas ao público femini-
no, entre elas a Lei n° 10.330/18, 
que institui o Programa Maria da 
Penha Vai às Escolas nas institui-
ções de ensino públicas e privadas 
do Estado e a Lei n° 10.097/16, que 
institui a Patrulha Maria da Penha, 
para � scalização das medidas 
protetivas em favor das vítimas de 

violência doméstica.

Mandato municipalista
O mandato da deputada Cristia-

ne Dantas também é municipalista. 
Em 2021, emendas parlamentares 
foram destinadas a municípios de 
diferentes regiões do estado, aten-
dendo demandas nas áreas de infra-
estrutura e saúde.

Entre as cidades bene� ciadas 
com emendas do mandato, que so-
mam mais de R$ 2 milhões, estão 
Rodolfo Fernandes, Santana do Seri-
dó, Japi, Senador Georgino Avelino, 
Jardim do Seridó, Goianinha, Maca-
íba, São José de Mipibu, Acari, Itaú, 
São Tomé, Alexandria.

Nesta sexta-feira 10, a deputada 
esteve em Goianinha acompanhan-
do a assinatura da ordem de servi-
ço para o calçamento de ruas nas 
comunidades rurais de Miranda e 
Barrocas. Os recursos do serviço fo-
ram garantidos por meio de emenda 
parlamentar no valor de R$ 430 mil, 
e já liberada.

Na área da saúde, as emendas 
garantiram a compra de ambu-
lâncias, manutenção de hospitais, 
realização de exames especializa-
dos e compra de equipamentos e 
insumos. Em 2022, o mandato de 
Cristiane vai renovar emendas para 
o Hospital Infantil Varela Santiago e 
para o Grupo Reviver Natal.

“A destinação das emendas é fei-
ta de acordo com as maiores neces-
sidades apresentadas pelos prefeitos 
e vereadores das cidades. A gente se 
preocupa em garantir os recursos 
para aquele serviço, obra ou bem 
que vai fazer a diferença na vida das 
pessoas”, pontuou Cristiane. 

Dep. Cristiane Dantas se 
destaca pelo trabalho às 
mulheres e causas sociais
RECONHECIMENTO  | 
Deputada estadual é 
autora de 12 leis voltadas 
ao público feminino e já 
apresentou mais de 200 
propostas, entre projetos e 
requerimentos, este ano

Cristiane afi rmou que pretende manter o trabalho e o compromisso assumido com os potiguares no ano de 2022

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Os temores de Lula, Bolsonaro e Moro
Com a pré-campanha presiden-

cial já iniciada, os três nomes que lide-
ram as pesquisas temem desgastes. O 
que mais preocupa Lula é a Emenda 
constitucional, que aprove a prisão, 
após decisão de segunda instancia.  A 

prisão do ex-presidente foi com base 
em interpretação do STF, adotada em 
2016. Entretanto, em novembro de 
2019, por 6 votos a 5, o STF derrubou a 
possibilidade de aplicação nos conde-
nados em segunda instância.

Bolsonaro
Já a preocupação do presidente 

é a aceleração da in� ação e por mais 
que negue, o desgaste demonstrado 
nas pesquisas. O recorde in� acio-
nário corrói as bases eleitorais de 
qualquer candidato. A in� ação de 
novembro é a maior desde 2015.

Moro
O ex-ministro Sérgio Moro tem 

contra si altíssimo percentual de 61% 

de rejeição popular. A sua imagem 
está desgastada, desde a passagem 
conturbada no governo Bolsonaro, 
até a decisão do STF que o conside-
rou parcial no julgamento de Lula.

 
Regra

Bolsonaro hoje acusa rejeição 
de 58%.  Em 2018 a regra da rejeição 
não se aplicou. Haddad e Bolsonaro, 
ambos tinham alto índice de rejeição 
e foram para o segundo turno. 

Batata quente 
O presidente da Câmara está com “batata quente” na mão, que exige 

decisão imediata. O regimento interno diz em seu artigo 202, parágrafo 2º, 
que as comissões especiais têm prazo de 40 sessões para “proferir parecer”. 
A comissão especial da prisão em segunda instancia teve a instalação no-
vembro de 2019.

Opção
Na próxima semana, última de funcionamento do Congresso Nacional, 

essa Comissão será cancelada, ou a votação terá que ser realizada. O PT 
se articula para o cancelamento. Lula responde por crimes de corrupção, 
lavagem etc. e teme nova condenação em 2ª instancia.

Voto de pesar
Registro de profundo pesar 

pelo falecimento do deputado Luiz 
Antônio Vidal. Um amigo solidário, 
parlamentar defensor dos seus 
princípios. Que Deus o receba!

Covid
A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) con� rma que a du-
ração da imunização dada pelas 
vacinas contra a covid-19 é de seis 
meses. A estimativa foi por meio 
do cruzamento de vários estudos já 
realizados.

Ciro
Fala-se em forte pressão da 

bancada federal do PDT para que 
Ciro retire sua candidatura, em fa-
vor da incorporação da legenda à 
frente de esquerda que está sendo 
formada. Ninguém sabe até quan-
do o presidente do PDT, Carlos Lu-
pi, resistirá às pressões.

Vice de Bolsonaro
Bolsonaro comentou que Ha-

milton Mourão não será mais vice 
e que o atual ministro da Defesa, 
Walter Braga Netto, não agregaria 
tantos votos. Por isso, a inclinação 
é por uma mulher em sua chapa à 
reeleição. O nome seria da ministra 
da Agricultura Tereza Cristina.

Reeleição USA
A Casa Branca con� rmou 

que Joe Biden, 78 anos, vai re-
candidatar-se ao cargo, em 2024. 
Analistas admitem que Donald 
Trump não concorrerá. O seu 
ex-advogado, Michael Cohen diz 
que o ego frágil de Trump não 
consegue tolerar uma segunda 
derrota.

Triste
Governador Hélder Barbalho 

disse que 400 mil doses de vacinas 
estão para perder a validade, em 
seu estado, porque a população re-
cusa a vacina.

Fome
Apenas 26% das crianças do pa-

ís podem contar com três refeições 
diárias. Café da manhã, almoço e 
jantar.

Engenheiro
Hoje dia dessa categoria pro� s-

sional, que contribui decisivamen-
te para o progresso do país.

Veto
Marcelo Crivella foi vetado pa-

ra embaixador pela África do Sul. 
Agora o presidente Jair Bolsonaro 
terá que buscar outro meio de agra-
dar a Igreja Universal.

Olho aberto

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A informação de que o empre-
sário Haroldo Azevedo (sem 
partido) assumiu que con-

correrá ao governo do Estado nas 
Eleições Gerais de 2022, em oposi-
ção à governadora Fátima Bezerra 
(PT), publicada com exclusividade 
pelo AGORA RN, movimentou o 
mundo político. Haroldo Azevedo, 
inclusive, con� rmou que está per-
correndo todo o Estado, mesmo não 
estando ainda � liado a uma sigla 
partidária. Por onde passa, Haroldo 
faz duras críticas ao governo petista.

Diante do cenário apresentado 
pelo empresário, o secretário Esta-
dual de Gestão de Projetos e Metas e 
coordenador do Projeto Governo Ci-
dadão, Fernando Mineiro (PT), disse 
que se trata de mais um ensaio de 
candidatura da oposição. “Antes dele 
(Haroldo), três ou quatro se apresen-
taram como pretendentes a líder da 
oposição. É um pré-candidato que se 
autodenomina de direita, patriota e 
conservador”, comentou.

Fernando Mineiro avaliou que 
a candidatura de Haroldo segue 

padrões iguais aos da disputa nacio-
nal. “Isso só con� rma o que tenho 
dito, haverá também uma polari-
zação em nível estadual, reprodu-
zindo a disputa nacional. E essa 
polaridade será entre quem defende 
a democracia, avanços sociais, res-
peito às diferenças, modernidade 
progressista, gestão participativa 
e inovadora e os querem a volta ao 
passado no Estado, conservadoris-
mo, salvadores da pátria”, declarou.

O petista admitiu que não será 
fácil a disputa estadual, pois o grupo 
que apoia o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) e faz oposição à Fátima Be-
zerra no Rio Grande do Norte utiliza 
de meios escusos. “Não será uma 
disputa fácil porque conhecemos 

as armas usadas pela oposição bol-
sonarista. É o discurso da não polí-
tica para justamente esconder um 
determinado modelo de exercício 
da política. O mesmo que está em 
curso no Brasil”, concluiu.

A deputada estadual Isolda 
Dantas (PT) também comentou so-
bre a postura de Haroldo, a� rman-
do que seria mais uma candidatura 
sem foco no Rio Grande do Norte. “A 
nossa professora Fátima mudou a 
cara do Estado. As políticas sociais 
agora chegam para todos. Vamos 
enfrentar o conservadorismo, o 
bolsonarismo e vamos vencer mais 
uma vez. O Rio Grande do Norte 
está no rumo certo e assim deve se-
guir”, frisou. 

Com votos contrários dos 
deputados do Rio Grande 
do Norte Natália Bonavides 

(PT), Rafael Motta (PSB) e Walter 
Alves (MDB), o plenário da Câmara 
dos Deputados rejeitou o regime 
de urgência para o Projeto de Lei 
1595/19, do deputado Vitor Hu-
go (PSL-GO), que regulamenta as 
ações estatais para prevenir e repri-
mir ato terrorista no Brasil – o cha-
mado projeto da Polícia Secreta. Já 
os deputados General Girão (PSL), 
Carla Dickson (PROS), Beto Rosa-
do (PP), e João Maia (PL) votaram 
favoráveis à proposta. O deputado 
Benes Leocádio (Republicanos) es-
tava ausente.

O presidente da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL), em articulação com a 
base do governo Bolsonaro, pautou 

a votação do regime de urgência pa-
ra a proposta, mas não houve apoio 
su� ciente para aprovar a tramita-
ção acelerada. Seriam necessários, 
257 votos favoráveis. Entretanto, o 
requerimento obteve 228 votos a 
favor, e 199 deputados contra.

A deputada Natália Bonavides 
comemorou o resultado. “Nós der-
rotamos o projeto dos bolsonaris-
tas que tentava criar uma polícia se-
creta. Esse governo autoritário, que 
tem os porões da ditadura como 
modelo, queria ter uma polícia para 
monitorar e investigar adversários 
políticos. Impedir esse absurdo foi 
um importante passo na defesa das 
liberdades democráticas”, opinou a 
deputada.

Para o eemedebista Walter Al-
ves, a proposta pode con� gurar um 

espaço para espionagem a grupos 
que sejam contrários ao governo. O 
texto cria o Sistema Nacional (SNC) 
e a Política Nacional Contraterro-
rista (PNC), sob supervisão do Ga-
binete de Segurança Institucional 
da Presidência da República.

O projeto também prevê trei-
namento e quali� cação de pro� s-
sionais de segurança pública e da 
inteligência para ações preventivas 
e repressivas, “sigilosas ou ostensi-
vas”, para desarticular ou enfrentar 
grupos terroristas. Inclusive com a 
utilização de interceptação de tele-
fonemas e operações de in� ltração. 
Há previsão, ainda, de pedidos de 
localização geográ� ca e intercepta-
ção de telefonemas e operações de 
in� ltração em ações realizadas den-
tro ou fora do território nacional.

PT reage contra candidatura 
de Haroldo a governador

Deputados rejeitam pedido de 
urgência para projeto de criação 
de Polícia Secreta de Bolsonaro

DIVULGAÇÃO

Mineiro: “Antes de Haroldo, três ou quatro se apresentaram como oposição”

AVALIAÇÃO | Petistas 
defendem que Estado está 
no caminho certo e que 
oposição faz jogo político 
sujo
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A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Confraternização
Quinta feira houve confraternização da equipe de “O Povo no Rádio/96FM”. Estiveram presentes Lugo Dias, 

Sérgio Costa, Luiz Almir e o colaborador/aniversariante Val. A confra foi na Praça das Flores.

Luiz Almir

Inflação oficial é de 
0,95% em novembro
CARESTIA | A gasolina foi o 
item que mais contribuiu 
para a inflação do mês

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a in� ação o� cial 

do país, foi de 0,95%, em novembro 
deste ano. Foi a maior taxa para 
um mês de novembro desde 2015 
(1,01%). Em novembro de 2020, a 
alta de preços foi de 0,89%.

Apesar disso, a in� ação o� cial 
de novembro � cou abaixo da obser-
vada em outubro de 2021 (1,25%). O 
IPCA é de 9,26% no ano e 10,74% em 
12 meses. A in� ação acumulada em 
12 meses é a maior desde novembro 
de 2003. Os dados foram divulgados 

hoje (10), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística (IBGE).

Sete dos nove grupos de despe-
sa pesquisados tiveram in� ação em 
novembro, com destaque para os 
transportes com alta de preços de 
3,35%.

“Os preços da gasolina subiram 
7,38% em novembro, na esteira dos 
reajustes que foram dados nas re-
� narias no � nal de outubro. Além 
disso, tivemos altas expressivas do 
etanol, do diesel e do gás veicular”, 
disse o pesquisador do IBGE, Pedro 
Kislanov.

A gasolina, segundo a Agência 
Brasil, foi o item que mais contri-
buiu para a in� ação em novembro. 
O etanol subiu 10,53%, o óleo diesel, 
7,48%, e o gás veicular, 4,30%.

Outro impacto relevante no 

IPCA de novembro veio dos gastos 
com habitação, que aumentaram 
1,03% no mês, por conta da energia 
elétrica (1,24%), que, desde setem-
bro, permanece com bandeira de 
escassez hídrica.

A alimentação teve de� ação 
(queda de preços) de 0,04% no perí-
odo, puxada pelo comportamento 
dos preços da alimentação fora do 
domicílio, que recuaram 0,25%.

Outro grupo com de� ação foi 
saúde e cuidados pessoais (-0,57%), 
consequência, em grande parte, da 
queda nos preços dos itens de higie-
ne pessoal (-3%).

Os demais grupos tiveram as se-
guintes variações de preços: despe-
sas pessoais (0,57%), artigos de re-
sidência (1,03%), vestuário (0,95%), 
educação (0,02%) e comunicação 
(0,09%).

Sinapi indica subida 
de 1,07% no custo 
da construção civil 

NOVEMBRO

O Índice Nacional da Construção 
Civil (Sinapi) teve in� ação de 
1,07% em novembro deste ano, 

taxa maior que a de outubro (1,01%). 
Em relação a novembro de 2020, no en-
tanto, houve um recuo, já que, naquele 
mês, a in� ação havia sido de 1,82%.

O dado foi divulgado nesta sex-
ta-feira 10, no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística (IBGE). Com o resultado 

de novembro, o Sinapi acumula in-
� ação de 18,04% no ano e de 20,33% 
em 12 meses. O custo da construção 
por metro quadrado passou a ser de 
R$ 1.506,76.

Os materiais de construção su-
biram 1,66% e passaram a custar R$ 
903,22 por metro quadrado. Já o me-
tro quadrado da mão de obra � cou 
0,18% mais caro e passou a ter um 
custo de R$ 603,54.

EBC

TÂNIA REGO/ABR

Alimentação teve defl ação de 0,04% no período, puxada pelo comportamento dos preços da alimentação fora do domicílio

Materiais de construção sobem 1,66% e custam R$ 903,22 por metro quadrado
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Política
Doria e Moro conversam sobre 

possível união para campanha 2022. 
Ano novo chegando e muitas alian-
ças para acontecer.

Explosivos
Polícia Rodoviária Federal apre-

endeu quarta feira passada mais de 
40 kg de explosivos, próximo a Cam-
po Redondo. O casal preso disse que 
tinha recebido 100 reais para levar o 
explosivo, de Currais Novos até Pon-
ta Negra. Presos em � agrantes, foram 
para a Polícia Federal, em Natal.

TST
O ministro potiguar, meu amigo, 

Emanuel Pereira foi eleito presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho. 
RN está orgulhoso!

Polícia Federal
A PF/RN deu cumprimento ao 

mandato de prisão, quinta-feira, ao 

prefeito de Canguaretama, Wellison 
Dantas, 41 anos. Após exames de 
corpo de delito no ITEP, Wellison � -
cou na  superintendência da Polícia 
Federal, à disposição da justiça.

Iate Clube
Nosso querido e lindo Iate Clube  

teve a reeleição do comodoro Kales 
Freire. Desejo sucesso e parabéns !!!

AABB
Neste sábado 11, a AABB traz um 

grande show romântico, cantor José 
Augusto, a partir das 21 horas. Imper-
dível!!!

CEASA
A Ceasa depois de centenas de 

reclamações, resolveu reformar os 
imundos banheiros, permissionários 
pedem que coloque pessoas para 
realizar limpeza/manutenção dos 
banheiros constantemente, ou tudo 
será destruído novamente.
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O Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária (Confaz) au-
mentou de R$ 70 mil para R$ 

100 mil o preço máximo de veículos 
que podem ser adquiridos por Pes-
soas com De� ciência (PCDs) com 
isenção parcial do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS).

A decisão foi tomada pelo cole-
giado nesta quinta-feira 9, em sua 
183ª Reunião Ordinária Virtual, e 
foi unânime. A medida amplia o 
leque de veículos que poderão ser 
adquiridos e atende demandas do 
segmento. Devido às di� culdades 
dos estados de aumentarem suas 
renúncias � scais, a isenção será 
aplicada somente sobre o valor de 
até R$ 70 mil.

Em julho último, a Comissão 
de Seguridade Social e Família da 
Câmara dos Deputados aprovou 
proposta permitindo a compra de 
carro com isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) em 
nome dos pais de criança ou adoles-
cente com de� ciência.

Trata-se do substitutivo apresen-
tado pelo relator, deputado Eduardo 
Barbosa (PSDB-MG), ao Projeto de 
Lei 5152/19, do deputado Benes Le-
ocádio (Republicanos-RN). O texto 
aprovado altera a Lei de Isenção do 
IPI para Compra de Automóveis.

“Considerando que a única razão 
pela qual os pais adquirem o automó-
vel em nome do � lho com de� ciência 
é a obtenção do benefício � scal, a 
eliminação da burocracia seria mais 
bem atendida, permitindo-se aos 
pais a aquisição do veículo em nome 
próprio”, explicou à época o relator.

Ao sugerir alteração no Esta-
tuto da Pessoa com De� ciência, a 
versão original do deputado Benes 
Leocádio previa a dispensa de auto-
rização judicial para que os pais ou 
o representante legal formalizarem 
a revenda de carro adquirido em 
nome da criança ou do adolescente 
com de� ciência.

A legislação em vigor atualmen-
te, frisou o deputado, prevê que o do-
cumento de propriedade do veículo 
adquirido com isenção de IPI será 
emitido em nome da pessoa com 
de� ciência. “Na hipótese de venda, 
alguns órgãos de trânsito estão pe-
dindo autorização judicial, o que 
gera burocracia e custos”, comentou.

Confaz eleva para R$ 100 mil valor máximo 
de veículo comprado por deficiente físico
OUTRA | Conselho de 
Política Fazendária também 
aperfeiçoou a sistemática 
de tributação do ICMS 
sobre biodiesel para que 
os valores fiscais cobrados 
dos produtores não sejam 
alterados

VENTUS HOLDING DE ENERGIA EÓLICA LTDA.
CNPJ/ME nº 06.864.892/0001-55 - NIRE 41.205.214.561

12ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular de alteração contratual: Aes Brasil Operações S.A., sociedade anônima 
de capital aberto, com sede na cidade de Bauru, estado de São Paulo, na Rodovia Comandante João Ribeiro 
de Barros, s/nº, Distrito Industrial Marcus Vinícius Feliz Machado, CEP 17039-800, Km 343+95, Sala 07, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.194.724/0001-13 (“AES Operações”), sucessora por incorporação de Aes 
Tietê Energia S.A., anteriormente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.128.563/0001-10, neste ato representada 
por sua Diretora Presidente e Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores, Sra. Clarissa Della Nina 
Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 39.294.294-X, 
inscrita no CPF sob o n° 070.425.117-51, e por sua procuradora, Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva, 
brasileira, divorciada, advogada, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 110.905, expedida pela 
OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 076.658.807-62, ambas com domicílio profissional na Av. das Nações 
Unidas, nº 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, na qualidade de única sócia da Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., sociedade empresária 
limitada, com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, Centro, na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 
3º andar, nº 417, CEP 80410-180, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.864.892/0001-55 e com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná (“JUCEPAR”) sob o NIRE 41.205.214.561, 
e última alteração registrada na JUCEPAR sob nº 20207471215, em sessão de 15 de dezembro de 2020 
(“Sociedade”); Resolve alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade (“Contrato Social”), de acordo 
com os seguintes termos: 1. Redução de Capital: 1.1 Decide a única sócia AES Operações, com efeitos 
imediatos, reduzir o capital social da Sociedade em R$42.682.183,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e 
oitenta e dois mil, cento e oitenta e três reais), por considerá-lo excessivo, mediante o cancelamento de 
42.682.183 (quarenta e dois milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, cento e oitenta e três) quotas de sua 
titularidade. 1.2 Em decorrência da deliberação acima, o capital social da Sociedade passa  
de R$352.197.214,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e  
quatorze reais), dividido em 352.197.214 (trezentos e cinquenta e dois milhões, cento e noventa e sete  
mil e duzentas e quatorze) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada, para R$309.515.031,00 
(trezentos e nove milhões, quinhentos e quinze mil e trinta e um reais), dividido em 309.515.031 (trezentos e 
nove milhões, quinhentas e quinze mil e trinta e uma) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada, 
com a consequente alteração da Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar  
com a seguinte nova redação: “Cláusula Quinta - Capital Social: 5.1. O capital social, totalmente  
subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e bens, é de R$309.515.031,00 (trezentos e  
nove milhões, quinhentos e quinze mil e trinta e um reais), dividido em 309.515.031 (trezentos e nove milhões, 
quinhentas e quinze mil e trinta e uma) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas 
conforme segue:

Sócio Valor (R$) Quotas Participação (%)
AES Brasil Operações S.A. 309.515.031,00 309.515.031 100

Total 309.515.031,00 309.515.031 100
2 Consolidação do Contrato Social: 2.1 A sócia AES Operações decide consolidar o contrato social da 
Sociedade, que, já considerando as alterações acima e as adaptações necessárias, passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. - CNPJ/ME nº 06.864.892/0001-55 - NIRE 
41.205.214.561. Cláusula Primeira - Denominação:  1.1. A Sociedade girará sob a denominação de Ventus 
Holding de Energia Eólica Ltda. Cláusula Segunda - Sede: 2.1. A Sociedade tem sede na cidade de Curitiba, 
estado do Paraná, Centro, na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 3º andar, nº 417, CEP 80.410-180, 
podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante 
deliberação da Diretoria. Cláusula Terceira - Objeto Social: 3.1. A Sociedade tem por objeto social a 
participação, direta ou indiretamente, no capital de outras sociedades como acionista, quotista, por meio de 
modalidades de investimento, como subscrição ou aquisição de debêntures, bônus de subscrição ou partes 
beneficiárias, ou ainda por qualquer outra forma admitida em lei, que atuem nas áreas de geração de energia 
elétrica em todas as suas formas, transmissão e comercialização de energia elétrica proveniente das usinas. 
Cláusula Quarta - Prazo de Duração:  4.1. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Cláusula 
Quinta - Capital Social: 5.1. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, é de R$309.515.031,00 (trezentos e nove milhões, quinhentos e quinze mil e trinta e um 
reais), dividido em 309.515.031 (trezentos e nove milhões, quinhentas e quinze mil e trinta e uma) quotas, com 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas conforme segue:

Sócio Valor (R$) Quotas Participação (%)
AES Brasil Operações S.A. 309.515.031,00 309.515.031 100

Total 309.515.031,00 309.515.031 100
Cláusula Sexta - Administração: 6.1. A administração da Sociedade será exercida por uma Diretoria, 
composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, todos com a designação de Diretores, 
sócios ou não sócios, residentes no país, eleitos para um mandato de 3 (três) anos pela única sócia, permitida 
a reeleição. Os Diretores poderão ser substituídos ou destituídos a qualquer tempo por deliberação da sócia. 
Vencido o mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos Diretores 
eleitos. §1º. Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para o exercício de seus respectivos cargos. 

§2º. São Diretores da Sociedade os Srs. Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.520.721 expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o 
nº 712.196.924-68; Anderson de Oliveira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da 
Carteira de Identidade RG nº 147.850-60 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 051.968.918-62; e 
Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de 
Identidade RG nº 39.294.294-X, inscrita no CPF sob o n° 070.425.117-51; todos com domicílio profissional na 
Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, devendo permanecer em seus cargos até a efetiva posse de seus substitutos.  
§3º. No caso de impedimento ocasional de um Diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro 
Diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e 
posse do substituto pela única sócia. §4º. Os Diretores receberão a remuneração que for fixada pelos sócios. 
§5º. Os Diretores têm amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar 
todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, 
e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os 
poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e 
endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, 
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. §6º. A representação da 
Sociedade em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no Parágrafo Quinto acima 
competem: (i) a 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto; (ii) a qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) 
procurador com poderes específicos; (iii) a 2 (dois) procuradores com poderes específicos, agindo em 
conjunto; ou (iv) a 1 (um) procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação 
da Sociedade em juízo ou perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais. §7º. A nomeação de 
procurador(es) dar-se-á pela assinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto, devendo os instrumentos de 
mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade 
não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser 
outorgadas por prazo indeterminado. §8º. Dependerão de aprovação da única sócia a prestação de avais, 
fianças e outras garantias em favor de terceiros. §9º. Compete à Diretoria superintender o andamento dos 
negócios da Sociedade, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Cláusula Sétima - 
Negócios Estranhos à Sociedade: 7.1. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com 
relação à Sociedade, os atos de quaisquer Diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a 
envolverem em quaisquer obrigações ou responsabilidades relativas a negócios e/ou operações estranhos ao 
seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, 
exceto nos casos específicos em que tais atos forem previamente aprovados e autorizados pela única sócia. 
Cláusula Oitava - Exercício Social: 8.1. O exercício social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e 
término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, e relativamente ao mesmo, será levantado 
um balanço e serão preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Cláusula Nona - 
Deliberação da Sócia: 9.1. A sócia se reserva o direito de decidir e regular sobre qualquer assunto de 
interesse da Sociedade e seus negócios até a extensão permitida por Lei e pelo presente Contrato Social. As 
decisões da sócia representando 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade devem ser tomadas 
por resolução por escrito, assinada pela sócia, as quais serão vinculantes para a Sociedade e sua 
administração. § Único. Nos termos da legislação aplicável, nos primeiros 4 (quatro) meses do ano, após o 
encerramento do exercício social, a sócia deverá tomar as contas dos administradores, e deliberar sobre o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico, e designar administradores, conforme o caso. Cláusula Dez 
- Conselho Fiscal: 10.1. A Sociedade terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, 
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e 
igual número de suplentes, sócios ou não. § Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos  
pela sócia para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Cláusula Onze - Destinação do Lucro: 
11.1. Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a sócia lhes der, conforme recomendação da 
Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções 
determinadas em Lei. 11.2. Mediante decisão da única sócia, a Sociedade poderá preparar balanços 
periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. 
11.3. A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 
2% (dois por cento). A sócia poderá, no entanto, deliberar pela distribuição de um percentual maior. Cláusula 
Doze - Liquidação da Sociedade: 12.1. A Sociedade poderá ser liquidada nos casos previstos em lei, ou por 
resolução da sócia. Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidante será indicado pela única sócia, que 
determinará a forma de sua liquidação e fixará a sua remuneração. Cláusula Treze - Disposições Gerais: 
13.1. O presente Contrato Social rege-se pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10.01.2002 (“Código Civil”), 
no que se refere às sociedades limitadas, e supletivamente, em caso de omissão, pela Lei nº 6.404, de 
15.12.1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e demais disposições legais aplicáveis. 13.2. Fica eleito, desde 
já, para todas as questões oriundas do presente Contrato Social, o foro da Cidade de São Paulo,  
Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem 
assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor  
e forma. Curitiba, 9 de dezembro de 2021. Sócia: AES Brasil Operações S.A. - Nome: Clarissa Della Nina 
Sadock Accorsi - Cargo: Diretora Presidente e Diretora Vice-Presidente de Relações com Invetidores;  
Nome: Sabrina Cassará Andrade da Silva - Cargo: Procuradora.

A mudança proposta no substi-
tutivo aprovado acaba com esse pro-
blema e dispensa mudança no Esta-
tuto da Pessoa com De� ciência, uma 
vez que o automóvel será registrado 
no nome dos pais ou responsáveis.

Biodiesel
Também na reunião, o Confaz 

avançou na regulamentação das 
mudanças da sistemática de tribu-
tação do ICMS incidente sobre as 
vendas de biodiesel, tendo em vista 
novo modelo de sua comercializa-
ção a partir de 1º de janeiro de 2022.

Dessa data em diante todo bio-
diesel necessário para atendimento 
do percentual obrigatório de mistu-
ra ao diesel puro será contratado em 
sistemática que substitui os leilões 
públicos.

Com a decisão, o Confaz quer 
adaptar e aperfeiçoar as regras tri-
butárias aplicáveis aos produtores 
de biodiesel no novo modelo, de 
forma que os valores do ICMS deles 
cobrados atualmente não sejam al-
terados.

Essas inovações permitirão que 
não haja re� exos tributários que 
possam elevar o preço do óleo diesel 
adquirido pelo consumidor, empre-
gando, assim, maior transparência 
e segurança jurídica na cobrança do 

DIVULGAÇÃO

Medida amplia o leque de veículos que poderão ser adquiridos e atende demandas do segmento 



A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
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Confraternização
Quinta feira houve confraternização da equipe de “O Povo no Rádio/96FM”. Estiveram presentes Lugo Dias, 

Sérgio Costa, Luiz Almir e o colaborador/aniversariante Val. A confra foi na Praça das Flores.

Luiz Almir

Inflação oficial é de 
0,95% em novembro
CARESTIA | A gasolina foi o 
item que mais contribuiu 
para a inflação do mês

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a in� ação o� cial 

do país, foi de 0,95%, em novembro 
deste ano. Foi a maior taxa para 
um mês de novembro desde 2015 
(1,01%). Em novembro de 2020, a 
alta de preços foi de 0,89%.

Apesar disso, a in� ação o� cial 
de novembro � cou abaixo da obser-
vada em outubro de 2021 (1,25%). O 
IPCA é de 9,26% no ano e 10,74% em 
12 meses. A in� ação acumulada em 
12 meses é a maior desde novembro 
de 2003. Os dados foram divulgados 

hoje (10), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística (IBGE).

Sete dos nove grupos de despe-
sa pesquisados tiveram in� ação em 
novembro, com destaque para os 
transportes com alta de preços de 
3,35%.

“Os preços da gasolina subiram 
7,38% em novembro, na esteira dos 
reajustes que foram dados nas re-
� narias no � nal de outubro. Além 
disso, tivemos altas expressivas do 
etanol, do diesel e do gás veicular”, 
disse o pesquisador do IBGE, Pedro 
Kislanov.

A gasolina, segundo a Agência 
Brasil, foi o item que mais contri-
buiu para a in� ação em novembro. 
O etanol subiu 10,53%, o óleo diesel, 
7,48%, e o gás veicular, 4,30%.

Outro impacto relevante no 

IPCA de novembro veio dos gastos 
com habitação, que aumentaram 
1,03% no mês, por conta da energia 
elétrica (1,24%), que, desde setem-
bro, permanece com bandeira de 
escassez hídrica.

A alimentação teve de� ação 
(queda de preços) de 0,04% no perí-
odo, puxada pelo comportamento 
dos preços da alimentação fora do 
domicílio, que recuaram 0,25%.

Outro grupo com de� ação foi 
saúde e cuidados pessoais (-0,57%), 
consequência, em grande parte, da 
queda nos preços dos itens de higie-
ne pessoal (-3%).

Os demais grupos tiveram as se-
guintes variações de preços: despe-
sas pessoais (0,57%), artigos de re-
sidência (1,03%), vestuário (0,95%), 
educação (0,02%) e comunicação 
(0,09%).

Sinapi indica subida 
de 1,07% no custo 
da construção civil 

NOVEMBRO

O Índice Nacional da Construção 
Civil (Sinapi) teve in� ação de 
1,07% em novembro deste ano, 

taxa maior que a de outubro (1,01%). 
Em relação a novembro de 2020, no en-
tanto, houve um recuo, já que, naquele 
mês, a in� ação havia sido de 1,82%.

O dado foi divulgado nesta sex-
ta-feira 10, no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística (IBGE). Com o resultado 

de novembro, o Sinapi acumula in-
� ação de 18,04% no ano e de 20,33% 
em 12 meses. O custo da construção 
por metro quadrado passou a ser de 
R$ 1.506,76.

Os materiais de construção su-
biram 1,66% e passaram a custar R$ 
903,22 por metro quadrado. Já o me-
tro quadrado da mão de obra � cou 
0,18% mais caro e passou a ter um 
custo de R$ 603,54.

EBC

TÂNIA REGO/ABR

Alimentação teve defl ação de 0,04% no período, puxada pelo comportamento dos preços da alimentação fora do domicílio

Materiais de construção sobem 1,66% e custam R$ 903,22 por metro quadrado
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Política
Doria e Moro conversam sobre 

possível união para campanha 2022. 
Ano novo chegando e muitas alian-
ças para acontecer.

Explosivos
Polícia Rodoviária Federal apre-

endeu quarta feira passada mais de 
40 kg de explosivos, próximo a Cam-
po Redondo. O casal preso disse que 
tinha recebido 100 reais para levar o 
explosivo, de Currais Novos até Pon-
ta Negra. Presos em � agrantes, foram 
para a Polícia Federal, em Natal.

TST
O ministro potiguar, meu amigo, 

Emanuel Pereira foi eleito presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho. 
RN está orgulhoso!

Polícia Federal
A PF/RN deu cumprimento ao 

mandato de prisão, quinta-feira, ao 

prefeito de Canguaretama, Wellison 
Dantas, 41 anos. Após exames de 
corpo de delito no ITEP, Wellison � -
cou na  superintendência da Polícia 
Federal, à disposição da justiça.

Iate Clube
Nosso querido e lindo Iate Clube  

teve a reeleição do comodoro Kales 
Freire. Desejo sucesso e parabéns !!!

AABB
Neste sábado 11, a AABB traz um 

grande show romântico, cantor José 
Augusto, a partir das 21 horas. Imper-
dível!!!

CEASA
A Ceasa depois de centenas de 

reclamações, resolveu reformar os 
imundos banheiros, permissionários 
pedem que coloque pessoas para 
realizar limpeza/manutenção dos 
banheiros constantemente, ou tudo 
será destruído novamente.
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O Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária (Confaz) au-
mentou de R$ 70 mil para R$ 

100 mil o preço máximo de veículos 
que podem ser adquiridos por Pes-
soas com De� ciência (PCDs) com 
isenção parcial do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS).

A decisão foi tomada pelo cole-
giado nesta quinta-feira 9, em sua 
183ª Reunião Ordinária Virtual, e 
foi unânime. A medida amplia o 
leque de veículos que poderão ser 
adquiridos e atende demandas do 
segmento. Devido às di� culdades 
dos estados de aumentarem suas 
renúncias � scais, a isenção será 
aplicada somente sobre o valor de 
até R$ 70 mil.

Em julho último, a Comissão 
de Seguridade Social e Família da 
Câmara dos Deputados aprovou 
proposta permitindo a compra de 
carro com isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) em 
nome dos pais de criança ou adoles-
cente com de� ciência.

Trata-se do substitutivo apresen-
tado pelo relator, deputado Eduardo 
Barbosa (PSDB-MG), ao Projeto de 
Lei 5152/19, do deputado Benes Le-
ocádio (Republicanos-RN). O texto 
aprovado altera a Lei de Isenção do 
IPI para Compra de Automóveis.

“Considerando que a única razão 
pela qual os pais adquirem o automó-
vel em nome do � lho com de� ciência 
é a obtenção do benefício � scal, a 
eliminação da burocracia seria mais 
bem atendida, permitindo-se aos 
pais a aquisição do veículo em nome 
próprio”, explicou à época o relator.

Ao sugerir alteração no Esta-
tuto da Pessoa com De� ciência, a 
versão original do deputado Benes 
Leocádio previa a dispensa de auto-
rização judicial para que os pais ou 
o representante legal formalizarem 
a revenda de carro adquirido em 
nome da criança ou do adolescente 
com de� ciência.

A legislação em vigor atualmen-
te, frisou o deputado, prevê que o do-
cumento de propriedade do veículo 
adquirido com isenção de IPI será 
emitido em nome da pessoa com 
de� ciência. “Na hipótese de venda, 
alguns órgãos de trânsito estão pe-
dindo autorização judicial, o que 
gera burocracia e custos”, comentou.

Confaz eleva para R$ 100 mil valor máximo 
de veículo comprado por deficiente físico
OUTRA | Conselho de 
Política Fazendária também 
aperfeiçoou a sistemática 
de tributação do ICMS 
sobre biodiesel para que 
os valores fiscais cobrados 
dos produtores não sejam 
alterados

VENTUS HOLDING DE ENERGIA EÓLICA LTDA.
CNPJ/ME nº 06.864.892/0001-55 - NIRE 41.205.214.561

12ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular de alteração contratual: Aes Brasil Operações S.A., sociedade anônima 
de capital aberto, com sede na cidade de Bauru, estado de São Paulo, na Rodovia Comandante João Ribeiro 
de Barros, s/nº, Distrito Industrial Marcus Vinícius Feliz Machado, CEP 17039-800, Km 343+95, Sala 07, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.194.724/0001-13 (“AES Operações”), sucessora por incorporação de Aes 
Tietê Energia S.A., anteriormente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.128.563/0001-10, neste ato representada 
por sua Diretora Presidente e Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores, Sra. Clarissa Della Nina 
Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 39.294.294-X, 
inscrita no CPF sob o n° 070.425.117-51, e por sua procuradora, Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva, 
brasileira, divorciada, advogada, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 110.905, expedida pela 
OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 076.658.807-62, ambas com domicílio profissional na Av. das Nações 
Unidas, nº 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, na qualidade de única sócia da Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., sociedade empresária 
limitada, com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, Centro, na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 
3º andar, nº 417, CEP 80410-180, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.864.892/0001-55 e com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná (“JUCEPAR”) sob o NIRE 41.205.214.561, 
e última alteração registrada na JUCEPAR sob nº 20207471215, em sessão de 15 de dezembro de 2020 
(“Sociedade”); Resolve alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade (“Contrato Social”), de acordo 
com os seguintes termos: 1. Redução de Capital: 1.1 Decide a única sócia AES Operações, com efeitos 
imediatos, reduzir o capital social da Sociedade em R$42.682.183,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e 
oitenta e dois mil, cento e oitenta e três reais), por considerá-lo excessivo, mediante o cancelamento de 
42.682.183 (quarenta e dois milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, cento e oitenta e três) quotas de sua 
titularidade. 1.2 Em decorrência da deliberação acima, o capital social da Sociedade passa  
de R$352.197.214,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e  
quatorze reais), dividido em 352.197.214 (trezentos e cinquenta e dois milhões, cento e noventa e sete  
mil e duzentas e quatorze) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada, para R$309.515.031,00 
(trezentos e nove milhões, quinhentos e quinze mil e trinta e um reais), dividido em 309.515.031 (trezentos e 
nove milhões, quinhentas e quinze mil e trinta e uma) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada, 
com a consequente alteração da Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar  
com a seguinte nova redação: “Cláusula Quinta - Capital Social: 5.1. O capital social, totalmente  
subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e bens, é de R$309.515.031,00 (trezentos e  
nove milhões, quinhentos e quinze mil e trinta e um reais), dividido em 309.515.031 (trezentos e nove milhões, 
quinhentas e quinze mil e trinta e uma) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas 
conforme segue:

Sócio Valor (R$) Quotas Participação (%)
AES Brasil Operações S.A. 309.515.031,00 309.515.031 100

Total 309.515.031,00 309.515.031 100
2 Consolidação do Contrato Social: 2.1 A sócia AES Operações decide consolidar o contrato social da 
Sociedade, que, já considerando as alterações acima e as adaptações necessárias, passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. - CNPJ/ME nº 06.864.892/0001-55 - NIRE 
41.205.214.561. Cláusula Primeira - Denominação:  1.1. A Sociedade girará sob a denominação de Ventus 
Holding de Energia Eólica Ltda. Cláusula Segunda - Sede: 2.1. A Sociedade tem sede na cidade de Curitiba, 
estado do Paraná, Centro, na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 3º andar, nº 417, CEP 80.410-180, 
podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante 
deliberação da Diretoria. Cláusula Terceira - Objeto Social: 3.1. A Sociedade tem por objeto social a 
participação, direta ou indiretamente, no capital de outras sociedades como acionista, quotista, por meio de 
modalidades de investimento, como subscrição ou aquisição de debêntures, bônus de subscrição ou partes 
beneficiárias, ou ainda por qualquer outra forma admitida em lei, que atuem nas áreas de geração de energia 
elétrica em todas as suas formas, transmissão e comercialização de energia elétrica proveniente das usinas. 
Cláusula Quarta - Prazo de Duração:  4.1. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Cláusula 
Quinta - Capital Social: 5.1. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, é de R$309.515.031,00 (trezentos e nove milhões, quinhentos e quinze mil e trinta e um 
reais), dividido em 309.515.031 (trezentos e nove milhões, quinhentas e quinze mil e trinta e uma) quotas, com 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas conforme segue:

Sócio Valor (R$) Quotas Participação (%)
AES Brasil Operações S.A. 309.515.031,00 309.515.031 100

Total 309.515.031,00 309.515.031 100
Cláusula Sexta - Administração: 6.1. A administração da Sociedade será exercida por uma Diretoria, 
composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, todos com a designação de Diretores, 
sócios ou não sócios, residentes no país, eleitos para um mandato de 3 (três) anos pela única sócia, permitida 
a reeleição. Os Diretores poderão ser substituídos ou destituídos a qualquer tempo por deliberação da sócia. 
Vencido o mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos Diretores 
eleitos. §1º. Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para o exercício de seus respectivos cargos. 

§2º. São Diretores da Sociedade os Srs. Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.520.721 expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o 
nº 712.196.924-68; Anderson de Oliveira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da 
Carteira de Identidade RG nº 147.850-60 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 051.968.918-62; e 
Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de 
Identidade RG nº 39.294.294-X, inscrita no CPF sob o n° 070.425.117-51; todos com domicílio profissional na 
Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, devendo permanecer em seus cargos até a efetiva posse de seus substitutos.  
§3º. No caso de impedimento ocasional de um Diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro 
Diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e 
posse do substituto pela única sócia. §4º. Os Diretores receberão a remuneração que for fixada pelos sócios. 
§5º. Os Diretores têm amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar 
todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, 
e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os 
poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e 
endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, 
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. §6º. A representação da 
Sociedade em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no Parágrafo Quinto acima 
competem: (i) a 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto; (ii) a qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) 
procurador com poderes específicos; (iii) a 2 (dois) procuradores com poderes específicos, agindo em 
conjunto; ou (iv) a 1 (um) procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação 
da Sociedade em juízo ou perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais. §7º. A nomeação de 
procurador(es) dar-se-á pela assinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto, devendo os instrumentos de 
mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade 
não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser 
outorgadas por prazo indeterminado. §8º. Dependerão de aprovação da única sócia a prestação de avais, 
fianças e outras garantias em favor de terceiros. §9º. Compete à Diretoria superintender o andamento dos 
negócios da Sociedade, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Cláusula Sétima - 
Negócios Estranhos à Sociedade: 7.1. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com 
relação à Sociedade, os atos de quaisquer Diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a 
envolverem em quaisquer obrigações ou responsabilidades relativas a negócios e/ou operações estranhos ao 
seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, 
exceto nos casos específicos em que tais atos forem previamente aprovados e autorizados pela única sócia. 
Cláusula Oitava - Exercício Social: 8.1. O exercício social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e 
término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, e relativamente ao mesmo, será levantado 
um balanço e serão preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Cláusula Nona - 
Deliberação da Sócia: 9.1. A sócia se reserva o direito de decidir e regular sobre qualquer assunto de 
interesse da Sociedade e seus negócios até a extensão permitida por Lei e pelo presente Contrato Social. As 
decisões da sócia representando 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade devem ser tomadas 
por resolução por escrito, assinada pela sócia, as quais serão vinculantes para a Sociedade e sua 
administração. § Único. Nos termos da legislação aplicável, nos primeiros 4 (quatro) meses do ano, após o 
encerramento do exercício social, a sócia deverá tomar as contas dos administradores, e deliberar sobre o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico, e designar administradores, conforme o caso. Cláusula Dez 
- Conselho Fiscal: 10.1. A Sociedade terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, 
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e 
igual número de suplentes, sócios ou não. § Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos  
pela sócia para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Cláusula Onze - Destinação do Lucro: 
11.1. Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a sócia lhes der, conforme recomendação da 
Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções 
determinadas em Lei. 11.2. Mediante decisão da única sócia, a Sociedade poderá preparar balanços 
periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. 
11.3. A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 
2% (dois por cento). A sócia poderá, no entanto, deliberar pela distribuição de um percentual maior. Cláusula 
Doze - Liquidação da Sociedade: 12.1. A Sociedade poderá ser liquidada nos casos previstos em lei, ou por 
resolução da sócia. Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidante será indicado pela única sócia, que 
determinará a forma de sua liquidação e fixará a sua remuneração. Cláusula Treze - Disposições Gerais: 
13.1. O presente Contrato Social rege-se pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10.01.2002 (“Código Civil”), 
no que se refere às sociedades limitadas, e supletivamente, em caso de omissão, pela Lei nº 6.404, de 
15.12.1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e demais disposições legais aplicáveis. 13.2. Fica eleito, desde 
já, para todas as questões oriundas do presente Contrato Social, o foro da Cidade de São Paulo,  
Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem 
assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor  
e forma. Curitiba, 9 de dezembro de 2021. Sócia: AES Brasil Operações S.A. - Nome: Clarissa Della Nina 
Sadock Accorsi - Cargo: Diretora Presidente e Diretora Vice-Presidente de Relações com Invetidores;  
Nome: Sabrina Cassará Andrade da Silva - Cargo: Procuradora.

A mudança proposta no substi-
tutivo aprovado acaba com esse pro-
blema e dispensa mudança no Esta-
tuto da Pessoa com De� ciência, uma 
vez que o automóvel será registrado 
no nome dos pais ou responsáveis.

Biodiesel
Também na reunião, o Confaz 

avançou na regulamentação das 
mudanças da sistemática de tribu-
tação do ICMS incidente sobre as 
vendas de biodiesel, tendo em vista 
novo modelo de sua comercializa-
ção a partir de 1º de janeiro de 2022.

Dessa data em diante todo bio-
diesel necessário para atendimento 
do percentual obrigatório de mistu-
ra ao diesel puro será contratado em 
sistemática que substitui os leilões 
públicos.

Com a decisão, o Confaz quer 
adaptar e aperfeiçoar as regras tri-
butárias aplicáveis aos produtores 
de biodiesel no novo modelo, de 
forma que os valores do ICMS deles 
cobrados atualmente não sejam al-
terados.

Essas inovações permitirão que 
não haja re� exos tributários que 
possam elevar o preço do óleo diesel 
adquirido pelo consumidor, empre-
gando, assim, maior transparência 
e segurança jurídica na cobrança do 

DIVULGAÇÃO

Medida amplia o leque de veículos que poderão ser adquiridos e atende demandas do segmento 
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VENTOS DE SÃO RICARDO 08 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 37.002.806/0001-29 - NIRE 23.300.044.541
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021

1. Data, Hora e Local: no dia 29 de julho de 2021, às 10 horas, na sede da Ventos de São Ricardo 08 
Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital fechado, localizada na Cidade de Maracanaú, 
Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 303, Distrito Industrial, CEP 61.939-
906 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a publicação de editais de convocação, na 
forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), por estar presente o Acionista Único representante da totalidade do capital social da Companhia. 
3. Mesa: Presidente: Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi; Secretário: Sr. Denis Scarpato. 4. Ordem do 
Dia: deliberar sobre (i) a autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária seja lavrada na 
forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a consignação da 
renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (iii) a eleição de novos membros da Diretoria da 
Companhia; (iv) a alteração do endereço da sede social da Companhia; e (v) a reforma e consolidação do 
estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: os acionistas decidiram, por unanimidade, sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, aprovar: 5.1. A autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária 
seja lavrada na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. A 
consignação e registro das renúncias, apresentadas pelos atuais membros da Diretoria da Companhia, (i) Sr. 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, 
portador da Carteira de Categoria de nº SP - 201976/0-1 T-CE, emitido pelo CRC/CE, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 486.116.706-04, residente e domiciliado na Cidade do Eusébio, Estado do Ceará, à Rua Itapuã, 
Alphaville, nº 28 - Cararu, CEP 61.760-000, ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em 27 de 
março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, e (ii) Sr. Sérgio Armando 
Benevides Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade nº 92002195250 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 492.446.203-91, residente e 
domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Coronel João Augusto Lima, nº 222, Apto. 902 
- Guararapes, CEP 60810-321, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito em 27 
de março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, de acordo com os Termos 
de Renúncia anexos à esta ata na forma do Anexo I. 5.3. A eleição dos seguintes novos membros da 
Diretoria da Companhia, todos sem designação específica, a saber: (i) a Sra. Clarissa Della Nina Sadock 
Accorsi, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do documento 
de identidade nº 39.294.294-X, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.425.117-51; e os Srs. 
(ii) Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
advogado, portador do documento de identidade nº 20317092, expedito pelo SSP/SP,, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 191.285.138-51; (iii) Anderson de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 147.850-60, expedido pela 
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.968.918-62; e (iv) Rodrigo Sanchez D`Elia, brasileiro, casado sob 
o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.565.252-6, 
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.997.418-02, todos com domicílio profissional na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º Andar, Brooklin 
Paulista, CEP 04578-000. Os Diretores ora eleitos terão mandato de 3 (três) anos a contar desta data. 5.3.1. 
Os membros ora eleitos e nomeados para a Diretoria são empossados nesta data, mediante a assinatura dos 
respectivos termos de posse constantes no Anexo II desta ata, bem como lavrados no livro de atas das 
reuniões da Diretoria da Companhia, que contemplam a declaração afirmando que não estão impedidos por 
lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei 
das Sociedades por Ações; e que atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de 
administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no 
parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 5.4. A alteração do endereço da sede social 
da Companhia da Cidade de Maracanaú, Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, 
sala 303, Distrito Industrial, CEP 61.939-906 para a Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na 
Fazenda Santo Antônio, CEP 59535-000, de forma que o Artigo Segundo do Estatuto Social da Companhia 
passará a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 2º. A Companhia tem sua sede social e foro na 
Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Santo Antônio, CEP 59535-000, podendo abrir 
filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. 5.5. A reforma e consolidação do estatuto social 
da Companhia que, devidamente rubricado por todos os acionistas, permanecerá em pleno vigor e efeito de 
acordo com o Anexo III desta ata. 6. Encerramento e Lavratura: nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a presente 
reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela 
unanimidade dos presentes e assinada pelo Presidente e Secretário. Mesa: Sra. Clarissa Della Nina Sadock 
Accorsi - Presidente; e Sr. Denis Scarpato - Secretário. Acionista presente: AES Tucano Holding I S.A., 
neste ato por seus diretores, Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi e Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier. 
(Confere com a original lavrada em livro próprio). Maracanaú-CE, 29 de julho de 2021. Clarissa Della Nina 
Sadock Accorsi - Presidente; Denis Scarpato - Secretário. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico 
registro sob o nº 5621482 em 13/08/2021 da Empresa VENTOS DE SÃO RICARDO 08 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS S.A., CNPJ 37002806000129 e protocolo 211191728 - 12/08/2021. Lenira Cardoso de Alencar 
Seraine - Secretária-Geral. Anexo II à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Ventos de São Ricardo 
08 Energias Renováveis S.A. Realizada em 29 de Julho de 2021 - Estatuto Social da Ventos de São 
Ricardo 08 Energias Renováveis S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 
Primeiro: A Ventos de São Ricardo 08 Energias Renováveis S.A. é uma sociedade anônima que se rege 
por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis (“Companhia”). Artigo 
Segundo: A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na 
Fazenda Santo Antônio, CEP 59535-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da 
Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social: (i) a implantação e exploração, em nome 
próprio ou através da participação em consórcios ou sociedades, da usina de geração de energia elétrica a 
partir da fonte eólica denominada EOL Ventos de São Ricardo 08, na forma permitida em lei e mediante a 
obtenção das respectivas concessões e autorizações; (ii) a produção e comercialização de energia elétrica 
a partir de fonte eólica; e (iii) a aquisição, no mercado interno e externo, dos equipamentos, bens e serviços 
necessários para tal desiderato. Artigo Quarto: A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo 
II - Do Capital - Artigo Quinto: O capital social da Companhia é de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil 
reais) representado por 610.000 (seiscentas e dez mil) ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem 
valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo 
Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da 
lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - 
Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir 
as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital 
social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III 
- Da Assembleia Geral - Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) 
primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito 
no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo 
Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções 
previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de 
votos, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo Sétimo: A 
administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, 
todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela 
Assembleia Geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Vencido o mandato, os 
diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos diretores eleitos. Parágrafo 
Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela 
Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado 
no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão 
exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer 
no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos 
poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para 
gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer 
autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais 
de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; 
abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, 
onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da 
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem 
(i) a dois Diretores em conjunto; (ii) a qualquer Diretor em conjunto com um procurador com poderes 
específicos; (iii) a dois procuradores com poderes específicos, agindo em conjunto; (iv) a um procurador com 
poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Companhia em juízo ou perante 
repartições públicas federais, estaduais ou municipais. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura de dois diretores em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes 
conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, 
exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. 
Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à 
Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu 
regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no 
mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. 
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um 
mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro: 
O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro 
de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em 
cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois 
de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em 
Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e 
distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto: A Companhia distribuirá, como dividendo 
obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2% (dois por cento). Os acionistas poderão, no 
entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior. Artigo 
Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará 
a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo Décimo Oitavo: 
Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será 
proposta no foro da Comarca de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte. JUCERN - Certifico o Registro em 
16/09/2021, sob nº 24300013701. Protocolo: 210646292 de 16/09/2021. Denys de Miranda Barreto - 
Secretário-Geral.

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
O Presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado do RN – SOERN, de conformidade com os Artigos 08 
e 09 do Estatuto em vigor, convoca todos os Cirurgiões- dentistas, funcionários públicos do município de 
Macau/RN, a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 15/12/2021 
(quarta-feira), às 18:00 horas, em primeira chamada e às 18:30 horas, em segunda chamada, na Av. 
Centenário, nº 301, Centro, Macau/RN, quando serão tratados 
os assuntos abaixo: 
1. Falta de reajuste salarial por seis anos seguidos; 
2. Não contemplação dos Cirurgiões-dentistas na lei de gratificação da insalubridade Covid; 
3. Outros assuntos de interesse da categoria. 

 
 Macau/RN, 11 de dezembro de 2021. 

 
 

Ivan Tavares de Farias Junior 
Presidente SOERN 
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS  

VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS – RN 
 

CONVOCAÇÃO 
 

O presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais Regional Rio Grande do 
Norte – ANCLIVEPA/RN, de acordo com os artigos 46, 49 e 50 do Estatuto em vigor, nomeia a comissão eleitoral e 
convoca a Assembleia Geral para eleição da Diretoria executiva e Conselho Deliberativo para o triênio 2022-2024. A 
Comissão Eleitoral será composta pelos sócios Marco César Batista de Morais, Nael Gomes Dantas, Ademilde Gomes 
Fernandes. A Assembleia Geral ocorrerá no dia 29 de dezembro de 2021, com primeira chamada às 19 horas, na sede 
da Associação na Rua Palestina, SL-203 99 – Ponta Negra – Natal – RN. A apresentação das chapas à comissão 
eleitoral deverá ocorrer por meio de requerimento, subscrito e assinado por todos os candidatos, até dez dias corridos 
antes da eleição. A Comissão Eleitoral tem o prazo de três dias para apreciação das chapas, e em caso de impugnação 
de nomes, prazo de 48 horas para substituição. A Comissão Eleitoral presidirá a Assembleia de eleição, que será pelo 
voto secreto, e resultado por maioria simples de votos. 
Esclarecimentos serão fornecidos pela comissão eleitoral ou pelo e-mail institucional ancliveparn@hotmail.com.br 

 
Natal, 28 de novembro de 2021. 

 
M.V. Nirley Vercelly Lopes Formiga  

Presidente da ANCLIVEPA-RN 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
REPUBLICAÇÃO DO REAVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.034/2021 
No Reaviso de licitação Tomada de Preços nº 003/2021 - Processo Adm n° 1.034/2021 publicado no 
Jornal AGORA RN, edição nº 1228, 09/12/2021 na página 10, por descumprir o determinado na Lei 
8.666/93 Art. 21 § 4º.  Informamos a nova data do certame, Onde lê-se: 24/12/2021, Leia-se: 
28/12/2021

Bento Fernandes/RN, em 10 de dezembro de 2021
Á Comissão (CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021
O Município de Serra de São Bento/RN, torna público, para os fins e efeitos Legais, que foi 
adjudicado e homologado a Tomada de preços n° 002/2021, cujo objeto trata da Pavimentação 
da Av. Maria Aparecida de Oliveira na Comunidade Jucá Município de Serra de São 
Bento/RN, em favor da empresa LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI, apresentando o 
valor de R$ 281.823.57 (duzentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e 
sete centavos). Registre-se e publique-se.

Serra de São Bento/RN, 02 de Dezembro de 2021
Wanessa Gomes de Morais

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
O Município de Serra de São Bento/RN, torna público, para os fins e efeitos Legais, que foi 
adjudicado e homologado a Tomada de preços n° 003/2021, cujo objeto trata da Pavimentação 
da Rua Afonso Belmont no Município de Serra de São Bento/RN, em favor da empresa 
EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, apresentando o valor de R$ 298.635,35 
(duzentos e noventa e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). 
Registre-se e publique-se.

Serra de São Bento/RN, 02 de Dezembro de 2021
Wanessa Gomes de Morais

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021
O Município de Serra de São Bento/RN, torna público, para os fins e efeitos Legais, que foi 
adjudicado e homologado a Tomada de preços n° 004/2021, cujo objeto trata da Pavimentação 
com drenagem superficial das ruas de acesso ao calçadão do Município de Serra de São 
Bento/RN, em favor da empresa ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, 
apresentando o valor de R$ 522.346,19 (quinhentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e 
seis reais e dezenove centavos). Registre-se e publique-se.

Serra de São Bento/RN, 02 de Dezembro de 2021
Wanessa Gomes de Morais

Prefeita Municipal

OPERAÇÃO

BALANÇO

Contrato Social: 
polícia prende 
integrantes 
de facção 
criminosa

9º Batalhão da PM
divulga relatório 
com números de 
apreensões

Policiais civis da Delegacia 
Municipal de Apodi, com 
apoio da Polícia Militar, de-

� agraram, nesta sexta-feira 10, a 
Operação “Contrato Social”, para 
combater a atuação de facções cri-
minosas,  resultando na prisão de 
cinco pessoas: Luiz Eduardo Leite 
da Costa, 26 anos, por posse ilegal 
de munição; Leocádio Jeferson 
Morais Costa, 28 anos, por fraude 
processual; Misael Ferreira da Silva, 
35, por trá� co de drogas; Wervleys 
da Silva, 21 anos, por trá� co de 
drogas, resistência e fraude pro-
cessual; e Israel Ferreira da Silva, 
37 anos, por trá� co de drogas. Com 
os investigados, foram apreendidos 
aparelhos celulares, drogas (maco-
nha e crack), veículos, arma de fogo 
e munições.

Durante as diligências, foram 
cumpridos seis mandados de bus-
ca e apreensão, decorrentes de in-
vestigações iniciadas há seis meses, 
sobre trá� co de drogas, homicídios 
e tentativas de homicídios, prati-
cados pelos grupos criminosos, na 
cidade de Apodi.

O nome da operação faz refe-
rência à obra de � omas Hobbes, 
simbolizando a atuação do Estado 
e a restauração da paz social. Os 
investigados foram conduzidos à 
delegacia, para autuação em � a-
grante. 

O 9º Batalhão de Polícia Mili-
tar divulgou, na manhã de 
sexta 10, dados das apreen-

sões realizadas pelo batalhão entre 
os meses de janeiro e novembro de 
2021. Mais de 160 quilos de drogas 
foram apreendidos em operações 
da unidade, que também registrou 
384 motos e 217 carros, totalizando 
601 veículos e mais de 15 milhões 
de reais em veículos apreendidos.

Com relação às apreensões 
de suspeitos, 832 foram conduzi-
dos pela primeira vez. Outros 137 
estavam foragidos. O Batalhão 
divulgou que 130 armas foram 
apreendidas. Entre elas, revólveres, 
pistolas, espingardas caseiras e até 
uma metralhadora artesanal.
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VENTOS DE SÃO RICARDO 10 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.957.856/0001-05 - NIRE 23.300.044.509

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021
1. Data, Hora e Local: no dia 29 de julho de 2021, às 10 horas, na sede da Ventos de São Ricardo 10 
Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital fechado, localizada na Cidade de Maracanaú, 
Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 10.800, sala 305, Distrito Industrial, CEP 61.939-
906 (“Companhia”).  2. Convocação e Presença: dispensada a publicação de editais de convocação, na 
forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), por estar presente o Acionista Único representante da totalidade do capital social da Companhia. 
3. Mesa: Presidente: Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi; Secretário: Sr. Denis Scarpato. 4. Ordem do 
Dia: deliberar sobre (i) a autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária seja lavrada na 
forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a consignação da 
renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (iii) a eleição de novos membros da Diretoria da 
Companhia; (iv) a alteração do endereço da sede social da Companhia; e (v) a reforma e consolidação do 
estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: os acionistas decidiram, por unanimidade, sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, aprovar: 5.1. A autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária 
seja lavrada na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. A 
consignação e registro das renúncias, apresentadas pelos atuais membros da Diretoria da Companhia, (i) Sr. 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, 
portador da Carteira de Categoria de nº SP - 201976/0-1 T-CE, emitido pelo CRC/CE, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 486.116.706-04, residente e domiciliado na Cidade do Eusébio, Estado do Ceará, à Rua Itapuã, 
Alphaville, nº 28 - Cararu, CEP 61.760-000, ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em 27 de 
março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, e (ii) Sr. Sérgio Armando 
Benevides Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade nº 92002195250 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 492.446.203-91, residente e 
domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Coronel João Augusto Lima, nº 222, Apto. 902 
- Guararapes, CEP 60810-321, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito em 27 
de março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, de acordo com os Termos 
de Renúncia anexos à esta ata na forma do Anexo I. 5.3. A eleição dos seguintes novos membros da 
Diretoria da Companhia, todos sem designação específica, a saber: (i) a Sra. Clarissa Della Nina Sadock 
Accorsi, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do documento 
de identidade nº 39.294.294-X, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.425.117-51; e os Srs. 
(ii) Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
advogado, portador do documento de identidade nº 138.928, expedido pela OAB/SP, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 191.285.138-51; (iii) Anderson de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 147.850-60, expedido pela SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.968.918-62; e (iv) Rodrigo Sanchez D´Elia, brasileiro, casado sob o 
regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.565.252-6, 
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.997.418-02, todos com domicílio profissional na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º Andar, Brooklin 
Paulista, CEP 04578-000. Os Diretores ora eleitos terão mandato de 3 (três) anos a contar desta data. 5.3.1. 
Os membros ora eleitos e nomeados para a Diretoria são empossados nesta data, mediante a assinatura dos 
respectivos termos de posse constantes no Anexo II desta ata, bem como lavrados no livro de atas das 
reuniões da Diretoria da Companhia, que contemplam a declaração afirmando que não estão impedidos por 
lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei 
das Sociedades por Ações; e que atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de 
administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no 
parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 5.4. A alteração do endereço da sede social 
da Companhia da Cidade de Maracanaú, Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 
10.800, sala 305, Distrito Industrial, CEP 61.939-906 para a Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do 
Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, de forma que o Artigo Segundo do Estatuto Social da 
Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 2º. A Companhia tem sua sede social e 
foro na Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, podendo 
abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. 5.5. A reforma e consolidação do estatuto 
social da Companhia que, devidamente rubricado por todos os acionistas, permanecerá em pleno vigor e 
efeito de acordo com o Anexo III desta ata. 6. Encerramento e Lavratura: nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a 
presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi 
aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada pelo Presidente e Secretário. Mesa: Sra. Clarissa 
Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; e Sr. Denis Scarpato - Secretário. Acionista presente: AES Tucano 
Holding I S.A., neste ato por seus diretores, Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi e Sr. Carlos Renato 
Xavier Pompermaier. (Confere com a original lavrada em livro próprio) Maracanaú - CE, 29 de julho de 2021. 
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; Denis Scarpato - Secretário. Junta Comercial do Estado 
do Ceará - Certifico registro sob nº 5619577 em 11/08/2021 da Empresa VENTOS DE SÃO RICARDO 10 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ 36957856000105 e protocolo 211169935 - 10/08/2021. Lenira 
Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Anexo II - À Ata de Assembleia Geral Extraordinária da 
Ventos de São Ricardo 10 Energias Renováveis S.A. Realizada em 29 de Julho de 2021 - Estatuto 
Social da Ventos de São Ricardo 10 Energias Renováveis S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, 
Objeto e Duração. Artigo Primeiro. A Ventos de São Ricardo 10 Energias Renováveis S.A. é uma 
sociedade anônima que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis (“Companhia”). Artigo Segundo - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Lajes, Estado 
do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios 
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro - A Companhia tem por objeto social: (i) a implantação e 
exploração, em nome próprio ou através da participação em consórcios ou sociedades, da usina de geração 
de energia elétrica a partir da fonte eólica denominada EOL Ventos de São Ricardo 10, na forma permitida 
em lei e mediante a obtenção das respectivas concessões e autorizações; (ii) a produção e comercialização 
de energia elétrica a partir de fonte eólica; e (iii) a aquisição, no mercado interno e externo, dos equipamentos, 
bens e serviços necessários para tal desiderato. Artigo Quarto - A Companhia terá prazo indeterminado de 
duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto  - O capital social da Companhia é de R$ 610.000,00 
(seiscentos e dez mil reais) representado por 610.000 (seiscentas e dez mil) ações, sendo todas ordinárias 
nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações 
sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os 
acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. 
Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, 
sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e 
regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral. Artigo Sexto - A Assembleia Geral  
reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral 
será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas 
presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste 
Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo 
IV - Da Administração - Artigo Sétimo - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, 
composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas 
ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida 
a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos 
diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários 
serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos far-se-á 
por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo - No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas 
funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado 
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono - A 
Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os 
atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e 
perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os 
poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e 
endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, 
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo - A 
representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo 
nono competem (i) a dois Diretores em conjunto; (ii) a qualquer Diretor em conjunto com um procurador com 
poderes específicos; (iii) a dois procuradores com poderes específicos, agindo em conjunto; (iv) a um 
procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Companhia em juízo ou 
perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura de dois diretores em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes 
conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, 
exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. 
Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro - Compete à 
Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu 
regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo Décimo Segundo - A Companhia terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no 
mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. 
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um 
mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro 
- O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro 
de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto - Os lucros apurados em 
cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois 
de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em 
Lei. Artigo Décimo Quinto - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e 
distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto - A Companhia distribuirá, como dividendo 
obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2% (dois por cento). Os acionistas poderão, no 
entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.  
Artigo Décimo Sétimo - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por  
deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social,  
a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração.  
Artigo Décimo Oitavo - Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada  
neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte.  
JUCERN - Certifico o Registro em 24/09/2021, sob nº 24300013795. Protocolo: 210646330 de 17/09/2021. 
Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

  Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP 59064-972, NATAL/RN,  
Telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 

 
Processo nº: 0827556-85.2016.8.20.5001 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
Exequente: Wong Way Sim (Rebecca) 
Executados: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(VINTE) dias 
           A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0827556-85.2016.8.20.5001, proposta por Wong Way Sim 
(Rebecca) contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL 
CONSTRUCOES LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, 
ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, cidadão britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 
017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, OAB/ RN 8308, portadora do 
CPF nº 051.386.034-77, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para cumprirem a obrigação para a entrega de 
coisa certa, no prazo de 15(quinze) dias, ou seja, para satisfazer a obrigação consistente na entrega da unidade 
habitacional CNC175, lote LCNC175, no empreendimento Residencial Casa Nova, situado na Rua Projetada, s/n, Lote 
0, G-03, Extremoz/RN, ou para, querendo, opôr embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias, em 
conformidade com o art. 915 do CPC. 
ADVERTÊNCIAS: O descumprimento da ordem judicial ensejará multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
com incidência a partir da citação do executada, conforme disciplina do art. 806, §1º do CPC. Desde já, fixo os 
honorários do advogado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, podendo ser reduzido pela 
metade para o cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido (art. 827do CPC). Eu, Luzenhhyr Souza da 
Silva, Auxiliar Técnica, digitei e conferi. 

Natal/RN, 19 de julho de 2021 
  

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito     

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
  Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP 59064-972, NATAL/RN,  

Telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 
 

Processo nº:0827556-85.2016.8.20.5001  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Exequente:Wong Way Sim (Rebecca)  
Executados: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo de 20 (vinte) dias 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0827556-85.2016.8.20.5001, proposta por Wong Way Sim 
(Rebecca) contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL 
CONSTRUCOES LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, 
ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, cidadão britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 
017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, OAB/ RN 8308, portadora do 
CPF nº 051.386.034-77, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para cumprirem a obrigação para a entrega de 
coisa certa, no prazo de 15(quinze) dias, ou seja, para satisfazer a obrigação consistente na entrega da unidade 
habitacional CNC175, lote LCNC175, no empreendimento Residencial Casa Nova, situado na Rua Projetada, s/n, Lote 
0, G-03, Extremoz/RN, ou para, querendo, opôr embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias, em 
conformidade com o art. 915 do CPC. ADVERTÊNCIAS: O descumprimento da ordem judicial ensejará multa diária no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência a partir da citação do executada, conforme disciplina do art. 806, 
§1º do CPC. Desde já, fixo os honorários do advogado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
podendo ser reduzido pela metade para o cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido.(art. 827do CPC). 
Eu, Luzenhhyr Souza da Silva, Auxiliar Técnica, digitei e conferi. 
 

Natal/RN, 19 de julho de 2021. 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 
2x9,5 REI DOS VENTOS 3 GERADORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME n° 11.637.104/0001-28 - NIRE nº 24.300.004.893
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 8 de dezembro de 2020, às 15h00, na sede social da Rei dos Ventos 
3 Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), subsidiária integral de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., 
na cidade de Galinhos, estado do Rio Grande do Norte, na Estrada Salina Diamante Branco, s/nº, Zona 
Rural, CEP 59.596-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 
124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, 
tendo em vista a presença de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia 
e, portanto, titular da totalidade do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: A mesa foi 
composta pelo Sr. Anderson de Oliveira, Presidente, que chamou a Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva 
para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Companhia, e (ii) 
a alteração do estatuto social para refletir o novo valor do capital social. 5. Deliberações: Após análise e 
discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, a acionista única da Companhia, deliberou por: 5.1. 
Aprovar a redução do capital social da Companhia em R$9.124.574,89 (nove milhões, cento e vinte e quatro 
mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) por considerá-lo excessivo, nos termos 
do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital social dos atuais R$93.594.593,17 
(noventa e três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e dezessete 
centavos), representado por 93.594.593 (noventa e três milhões, quinhentas e noventa e quatro mil, 
quinhentas e noventa e três) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente 
subscrito e integralizado, para R$84.470.018,28 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil e 
dezoito reais e vinte e oito centavos), mediante a restituição de capital à única acionista da Companhia, sem 
o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social, mantendo-se, portanto, inalterado 
o número de ações. 5.1.1. Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente 
exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, §1º, 
da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.2. Consignar que, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações, a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social à acionista fica 
condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata, nos jornais adotados 
pela Companhia, antes de seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 
Norte; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha 
sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do §1º, oposição à essa deliberação ou, se tiver 
havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. 5.1.3. Consignar que a Companhia 
não é emissora de debêntures, de modo que a redução de capital ora aprovada não demanda aprovação 
prévia pelos debenturistas nos termos do §3º do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.4. 
Consignar que o valor a ser restituído será pago à acionista em moeda corrente nacional após decorrido o 
prazo e atendidas as condições descritas no item 5.1.2. acima. 5.2. Aprovar, observado o prazo e atendidas 
as condições descritas no item 5.1.2. acima, a alteração do artigo quinto do estatuto social da Companhia 
para refletir o novo valor do capital social, de modo que o caput passará a vigorar com a nova redação a 
seguir, mantida a redação de seus parágrafos: Artigo Quinto: O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$84.470.018,28 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil e 
dezoito reais e vinte e oito centavos), representado por 93.594.593 (noventa e três milhões, quinhentas e 
noventa e quatro mil, quinhentas e noventa e três) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor 
nominal. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a 
assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos 
do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme autorização da acionista única. 
Reaberta a sessão, a ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas:  
Mesa: Presidente: Anderson de Oliveira; Secretária: Sabrina Cassará Andrade da Silva. Acionista 
presente: Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia. A presente é cópia fiel 
da ata lavrada em livro próprio. Galinhos, 8 de dezembro de 2021. Sabrina Cassará Andrade da Silva - 
Secretária da Mesa.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para 3 (três) poços petrolíferos de códigos: PTR-DW-01D: 9.409.856,00 mN; 

702.910,70 mE; PTR-DW-03D: 9.409.829,60 mN; 702.886,80 mE; e, PTR-DW-04D: 9.409.863,40 mN; 
702.917,00 mE, com produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite de Paturi - ECS-PTR 
(9.409.794,00 m N; 702.302,00m E).  Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Paturi (PTR), 
Município de Mossoró/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 

FÁTIMA BEZERA

Governadora 
abre Fenavale e 
anuncia licitação 
da RN-233

A governadora Fátima Bezerra 
abriu nesta quinta-feira 9 à 
noite, a 8ª edição da Feira 

de Negócios de Assú e do Vale (Fe-
navale-2021) e anunciou a abertura 
do processo licitatório para recons-
trução da RN-233, que liga o Vale do 
Açu ao Oeste Potiguar e ao Jaguari-
be cearense, sendo essencial para o 
escoamento da safra de frutas e de 
sal, bem como à produção de cerâ-
mica para o Sul e Centro-Sul do país.

O trecho de 41 quilômetros vai 
do entroncamento da BR-304, em 
Assú, passando por Paraú e Triun-
fo Potiguar, até a BR-226. “Assinei 
hoje, mas � z questão de fazer o 
anúncio aqui na abertura da Fe-
navale, o aviso de licitação para 
fazermos a recuperação da RN-233, 
nos mesmos padrões das rodovias 
federais, mais larga, mais sinali-
zada e segura. Estou feliz porque, 
além de gerar mais empregos para 
as pessoas, signi� ca promover o 
desenvolvimento do Rio Grande do 
Norte. Esperamos iniciar a cons-
trução no início do próximo ano”, 
disse a governadora.

Fátima citou outros investi-
mentos do Governo do RN na área 
de infraestrutura viária, como os 
que estão sendo feitos na RN-404, 
trecho Carnaubais-Porto do Man-
gue, cuja manutenção será conclu-
ída na próxima semana, e as obras 
de restauração e conservação da 
RN-016, entre Assú e Carnaubais.

A governadora também assi-
nou a ordem de serviço para a ma-
nutenção dos 125 dessalinizadores 
em operação, bene� ciando mais 
de 30 mil pessoas em 70 municí-
pios, e fez a entrega de cheques do 
Programa Microcrédito Empreen-
dedor, gerenciado pela Agência de 
Fomento (AGN), a empreendedo-
res formais e informais de Assú que 
atuam na prestação de serviços de 
transportes, conserto de computa-
dores, comércio de peças de bici-
cletas, lanchonete, entre outros.

“No período da pandemia, a 
AGN teve muita sensibilidade, 
colocando crédito na praça para 
que os microempreendedores pu-
dessem manter seus negócios. Em 
Assú, já são mais de um milhão 
de reais disponibilizados para os 
pequenos, para a cabeleireira, para 
o pessoal da área da gastronomia, 
da informática. Nosso governo vai 
continuar incentivando, cada vez 
mais, o microempresário”, adian-
tou a governadora.  

A Feira de Negócios de Assú e 
do Vale reúne diversos segmentos 
produtivos do comércio, indústria e 
serviço da região, oferecendo aos vi-
sitantes oportunidades nas mais di-
versas áreas da economia potiguar. 
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VENTOS DE SÃO RICARDO 08 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 37.002.806/0001-29 - NIRE 23.300.044.541
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021

1. Data, Hora e Local: no dia 29 de julho de 2021, às 10 horas, na sede da Ventos de São Ricardo 08 
Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital fechado, localizada na Cidade de Maracanaú, 
Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 303, Distrito Industrial, CEP 61.939-
906 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a publicação de editais de convocação, na 
forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), por estar presente o Acionista Único representante da totalidade do capital social da Companhia. 
3. Mesa: Presidente: Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi; Secretário: Sr. Denis Scarpato. 4. Ordem do 
Dia: deliberar sobre (i) a autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária seja lavrada na 
forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a consignação da 
renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (iii) a eleição de novos membros da Diretoria da 
Companhia; (iv) a alteração do endereço da sede social da Companhia; e (v) a reforma e consolidação do 
estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: os acionistas decidiram, por unanimidade, sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, aprovar: 5.1. A autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária 
seja lavrada na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. A 
consignação e registro das renúncias, apresentadas pelos atuais membros da Diretoria da Companhia, (i) Sr. 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, 
portador da Carteira de Categoria de nº SP - 201976/0-1 T-CE, emitido pelo CRC/CE, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 486.116.706-04, residente e domiciliado na Cidade do Eusébio, Estado do Ceará, à Rua Itapuã, 
Alphaville, nº 28 - Cararu, CEP 61.760-000, ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em 27 de 
março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, e (ii) Sr. Sérgio Armando 
Benevides Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade nº 92002195250 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 492.446.203-91, residente e 
domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Coronel João Augusto Lima, nº 222, Apto. 902 
- Guararapes, CEP 60810-321, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito em 27 
de março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, de acordo com os Termos 
de Renúncia anexos à esta ata na forma do Anexo I. 5.3. A eleição dos seguintes novos membros da 
Diretoria da Companhia, todos sem designação específica, a saber: (i) a Sra. Clarissa Della Nina Sadock 
Accorsi, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do documento 
de identidade nº 39.294.294-X, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.425.117-51; e os Srs. 
(ii) Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
advogado, portador do documento de identidade nº 20317092, expedito pelo SSP/SP,, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 191.285.138-51; (iii) Anderson de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 147.850-60, expedido pela 
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.968.918-62; e (iv) Rodrigo Sanchez D`Elia, brasileiro, casado sob 
o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.565.252-6, 
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.997.418-02, todos com domicílio profissional na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º Andar, Brooklin 
Paulista, CEP 04578-000. Os Diretores ora eleitos terão mandato de 3 (três) anos a contar desta data. 5.3.1. 
Os membros ora eleitos e nomeados para a Diretoria são empossados nesta data, mediante a assinatura dos 
respectivos termos de posse constantes no Anexo II desta ata, bem como lavrados no livro de atas das 
reuniões da Diretoria da Companhia, que contemplam a declaração afirmando que não estão impedidos por 
lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei 
das Sociedades por Ações; e que atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de 
administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no 
parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 5.4. A alteração do endereço da sede social 
da Companhia da Cidade de Maracanaú, Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, 
sala 303, Distrito Industrial, CEP 61.939-906 para a Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na 
Fazenda Santo Antônio, CEP 59535-000, de forma que o Artigo Segundo do Estatuto Social da Companhia 
passará a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 2º. A Companhia tem sua sede social e foro na 
Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Santo Antônio, CEP 59535-000, podendo abrir 
filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. 5.5. A reforma e consolidação do estatuto social 
da Companhia que, devidamente rubricado por todos os acionistas, permanecerá em pleno vigor e efeito de 
acordo com o Anexo III desta ata. 6. Encerramento e Lavratura: nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a presente 
reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela 
unanimidade dos presentes e assinada pelo Presidente e Secretário. Mesa: Sra. Clarissa Della Nina Sadock 
Accorsi - Presidente; e Sr. Denis Scarpato - Secretário. Acionista presente: AES Tucano Holding I S.A., 
neste ato por seus diretores, Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi e Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier. 
(Confere com a original lavrada em livro próprio). Maracanaú-CE, 29 de julho de 2021. Clarissa Della Nina 
Sadock Accorsi - Presidente; Denis Scarpato - Secretário. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico 
registro sob o nº 5621482 em 13/08/2021 da Empresa VENTOS DE SÃO RICARDO 08 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS S.A., CNPJ 37002806000129 e protocolo 211191728 - 12/08/2021. Lenira Cardoso de Alencar 
Seraine - Secretária-Geral. Anexo II à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Ventos de São Ricardo 
08 Energias Renováveis S.A. Realizada em 29 de Julho de 2021 - Estatuto Social da Ventos de São 
Ricardo 08 Energias Renováveis S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 
Primeiro: A Ventos de São Ricardo 08 Energias Renováveis S.A. é uma sociedade anônima que se rege 
por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis (“Companhia”). Artigo 
Segundo: A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na 
Fazenda Santo Antônio, CEP 59535-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da 
Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social: (i) a implantação e exploração, em nome 
próprio ou através da participação em consórcios ou sociedades, da usina de geração de energia elétrica a 
partir da fonte eólica denominada EOL Ventos de São Ricardo 08, na forma permitida em lei e mediante a 
obtenção das respectivas concessões e autorizações; (ii) a produção e comercialização de energia elétrica 
a partir de fonte eólica; e (iii) a aquisição, no mercado interno e externo, dos equipamentos, bens e serviços 
necessários para tal desiderato. Artigo Quarto: A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo 
II - Do Capital - Artigo Quinto: O capital social da Companhia é de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil 
reais) representado por 610.000 (seiscentas e dez mil) ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem 
valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo 
Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da 
lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - 
Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir 
as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital 
social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III 
- Da Assembleia Geral - Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) 
primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito 
no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo 
Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções 
previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de 
votos, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo Sétimo: A 
administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, 
todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela 
Assembleia Geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Vencido o mandato, os 
diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos diretores eleitos. Parágrafo 
Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela 
Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado 
no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão 
exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer 
no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos 
poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para 
gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer 
autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais 
de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; 
abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, 
onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da 
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem 
(i) a dois Diretores em conjunto; (ii) a qualquer Diretor em conjunto com um procurador com poderes 
específicos; (iii) a dois procuradores com poderes específicos, agindo em conjunto; (iv) a um procurador com 
poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Companhia em juízo ou perante 
repartições públicas federais, estaduais ou municipais. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura de dois diretores em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes 
conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, 
exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. 
Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à 
Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu 
regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no 
mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. 
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um 
mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro: 
O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro 
de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em 
cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois 
de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em 
Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e 
distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto: A Companhia distribuirá, como dividendo 
obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2% (dois por cento). Os acionistas poderão, no 
entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior. Artigo 
Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará 
a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo Décimo Oitavo: 
Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será 
proposta no foro da Comarca de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte. JUCERN - Certifico o Registro em 
16/09/2021, sob nº 24300013701. Protocolo: 210646292 de 16/09/2021. Denys de Miranda Barreto - 
Secretário-Geral.

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
O Presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado do RN – SOERN, de conformidade com os Artigos 08 
e 09 do Estatuto em vigor, convoca todos os Cirurgiões- dentistas, funcionários públicos do município de 
Macau/RN, a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 15/12/2021 
(quarta-feira), às 18:00 horas, em primeira chamada e às 18:30 horas, em segunda chamada, na Av. 
Centenário, nº 301, Centro, Macau/RN, quando serão tratados 
os assuntos abaixo: 
1. Falta de reajuste salarial por seis anos seguidos; 
2. Não contemplação dos Cirurgiões-dentistas na lei de gratificação da insalubridade Covid; 
3. Outros assuntos de interesse da categoria. 

 
 Macau/RN, 11 de dezembro de 2021. 

 
 

Ivan Tavares de Farias Junior 
Presidente SOERN 
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS  

VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS – RN 
 

CONVOCAÇÃO 
 

O presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais Regional Rio Grande do 
Norte – ANCLIVEPA/RN, de acordo com os artigos 46, 49 e 50 do Estatuto em vigor, nomeia a comissão eleitoral e 
convoca a Assembleia Geral para eleição da Diretoria executiva e Conselho Deliberativo para o triênio 2022-2024. A 
Comissão Eleitoral será composta pelos sócios Marco César Batista de Morais, Nael Gomes Dantas, Ademilde Gomes 
Fernandes. A Assembleia Geral ocorrerá no dia 29 de dezembro de 2021, com primeira chamada às 19 horas, na sede 
da Associação na Rua Palestina, SL-203 99 – Ponta Negra – Natal – RN. A apresentação das chapas à comissão 
eleitoral deverá ocorrer por meio de requerimento, subscrito e assinado por todos os candidatos, até dez dias corridos 
antes da eleição. A Comissão Eleitoral tem o prazo de três dias para apreciação das chapas, e em caso de impugnação 
de nomes, prazo de 48 horas para substituição. A Comissão Eleitoral presidirá a Assembleia de eleição, que será pelo 
voto secreto, e resultado por maioria simples de votos. 
Esclarecimentos serão fornecidos pela comissão eleitoral ou pelo e-mail institucional ancliveparn@hotmail.com.br 

 
Natal, 28 de novembro de 2021. 

 
M.V. Nirley Vercelly Lopes Formiga  

Presidente da ANCLIVEPA-RN 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
REPUBLICAÇÃO DO REAVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.034/2021 
No Reaviso de licitação Tomada de Preços nº 003/2021 - Processo Adm n° 1.034/2021 publicado no 
Jornal AGORA RN, edição nº 1228, 09/12/2021 na página 10, por descumprir o determinado na Lei 
8.666/93 Art. 21 § 4º.  Informamos a nova data do certame, Onde lê-se: 24/12/2021, Leia-se: 
28/12/2021

Bento Fernandes/RN, em 10 de dezembro de 2021
Á Comissão (CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021
O Município de Serra de São Bento/RN, torna público, para os fins e efeitos Legais, que foi 
adjudicado e homologado a Tomada de preços n° 002/2021, cujo objeto trata da Pavimentação 
da Av. Maria Aparecida de Oliveira na Comunidade Jucá Município de Serra de São 
Bento/RN, em favor da empresa LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI, apresentando o 
valor de R$ 281.823.57 (duzentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e 
sete centavos). Registre-se e publique-se.

Serra de São Bento/RN, 02 de Dezembro de 2021
Wanessa Gomes de Morais

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
O Município de Serra de São Bento/RN, torna público, para os fins e efeitos Legais, que foi 
adjudicado e homologado a Tomada de preços n° 003/2021, cujo objeto trata da Pavimentação 
da Rua Afonso Belmont no Município de Serra de São Bento/RN, em favor da empresa 
EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, apresentando o valor de R$ 298.635,35 
(duzentos e noventa e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). 
Registre-se e publique-se.

Serra de São Bento/RN, 02 de Dezembro de 2021
Wanessa Gomes de Morais

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021
O Município de Serra de São Bento/RN, torna público, para os fins e efeitos Legais, que foi 
adjudicado e homologado a Tomada de preços n° 004/2021, cujo objeto trata da Pavimentação 
com drenagem superficial das ruas de acesso ao calçadão do Município de Serra de São 
Bento/RN, em favor da empresa ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, 
apresentando o valor de R$ 522.346,19 (quinhentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e 
seis reais e dezenove centavos). Registre-se e publique-se.

Serra de São Bento/RN, 02 de Dezembro de 2021
Wanessa Gomes de Morais

Prefeita Municipal

OPERAÇÃO

BALANÇO

Contrato Social: 
polícia prende 
integrantes 
de facção 
criminosa

9º Batalhão da PM
divulga relatório 
com números de 
apreensões

Policiais civis da Delegacia 
Municipal de Apodi, com 
apoio da Polícia Militar, de-

� agraram, nesta sexta-feira 10, a 
Operação “Contrato Social”, para 
combater a atuação de facções cri-
minosas,  resultando na prisão de 
cinco pessoas: Luiz Eduardo Leite 
da Costa, 26 anos, por posse ilegal 
de munição; Leocádio Jeferson 
Morais Costa, 28 anos, por fraude 
processual; Misael Ferreira da Silva, 
35, por trá� co de drogas; Wervleys 
da Silva, 21 anos, por trá� co de 
drogas, resistência e fraude pro-
cessual; e Israel Ferreira da Silva, 
37 anos, por trá� co de drogas. Com 
os investigados, foram apreendidos 
aparelhos celulares, drogas (maco-
nha e crack), veículos, arma de fogo 
e munições.

Durante as diligências, foram 
cumpridos seis mandados de bus-
ca e apreensão, decorrentes de in-
vestigações iniciadas há seis meses, 
sobre trá� co de drogas, homicídios 
e tentativas de homicídios, prati-
cados pelos grupos criminosos, na 
cidade de Apodi.

O nome da operação faz refe-
rência à obra de � omas Hobbes, 
simbolizando a atuação do Estado 
e a restauração da paz social. Os 
investigados foram conduzidos à 
delegacia, para autuação em � a-
grante. 

O 9º Batalhão de Polícia Mili-
tar divulgou, na manhã de 
sexta 10, dados das apreen-

sões realizadas pelo batalhão entre 
os meses de janeiro e novembro de 
2021. Mais de 160 quilos de drogas 
foram apreendidos em operações 
da unidade, que também registrou 
384 motos e 217 carros, totalizando 
601 veículos e mais de 15 milhões 
de reais em veículos apreendidos.

Com relação às apreensões 
de suspeitos, 832 foram conduzi-
dos pela primeira vez. Outros 137 
estavam foragidos. O Batalhão 
divulgou que 130 armas foram 
apreendidas. Entre elas, revólveres, 
pistolas, espingardas caseiras e até 
uma metralhadora artesanal.
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VENTOS DE SÃO RICARDO 10 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.957.856/0001-05 - NIRE 23.300.044.509

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021
1. Data, Hora e Local: no dia 29 de julho de 2021, às 10 horas, na sede da Ventos de São Ricardo 10 
Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital fechado, localizada na Cidade de Maracanaú, 
Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 10.800, sala 305, Distrito Industrial, CEP 61.939-
906 (“Companhia”).  2. Convocação e Presença: dispensada a publicação de editais de convocação, na 
forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), por estar presente o Acionista Único representante da totalidade do capital social da Companhia. 
3. Mesa: Presidente: Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi; Secretário: Sr. Denis Scarpato. 4. Ordem do 
Dia: deliberar sobre (i) a autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária seja lavrada na 
forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a consignação da 
renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (iii) a eleição de novos membros da Diretoria da 
Companhia; (iv) a alteração do endereço da sede social da Companhia; e (v) a reforma e consolidação do 
estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: os acionistas decidiram, por unanimidade, sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, aprovar: 5.1. A autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária 
seja lavrada na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. A 
consignação e registro das renúncias, apresentadas pelos atuais membros da Diretoria da Companhia, (i) Sr. 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, 
portador da Carteira de Categoria de nº SP - 201976/0-1 T-CE, emitido pelo CRC/CE, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 486.116.706-04, residente e domiciliado na Cidade do Eusébio, Estado do Ceará, à Rua Itapuã, 
Alphaville, nº 28 - Cararu, CEP 61.760-000, ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em 27 de 
março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, e (ii) Sr. Sérgio Armando 
Benevides Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade nº 92002195250 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 492.446.203-91, residente e 
domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Coronel João Augusto Lima, nº 222, Apto. 902 
- Guararapes, CEP 60810-321, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito em 27 
de março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, de acordo com os Termos 
de Renúncia anexos à esta ata na forma do Anexo I. 5.3. A eleição dos seguintes novos membros da 
Diretoria da Companhia, todos sem designação específica, a saber: (i) a Sra. Clarissa Della Nina Sadock 
Accorsi, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do documento 
de identidade nº 39.294.294-X, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.425.117-51; e os Srs. 
(ii) Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
advogado, portador do documento de identidade nº 138.928, expedido pela OAB/SP, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 191.285.138-51; (iii) Anderson de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 147.850-60, expedido pela SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.968.918-62; e (iv) Rodrigo Sanchez D´Elia, brasileiro, casado sob o 
regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.565.252-6, 
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.997.418-02, todos com domicílio profissional na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º Andar, Brooklin 
Paulista, CEP 04578-000. Os Diretores ora eleitos terão mandato de 3 (três) anos a contar desta data. 5.3.1. 
Os membros ora eleitos e nomeados para a Diretoria são empossados nesta data, mediante a assinatura dos 
respectivos termos de posse constantes no Anexo II desta ata, bem como lavrados no livro de atas das 
reuniões da Diretoria da Companhia, que contemplam a declaração afirmando que não estão impedidos por 
lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei 
das Sociedades por Ações; e que atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de 
administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no 
parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 5.4. A alteração do endereço da sede social 
da Companhia da Cidade de Maracanaú, Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 
10.800, sala 305, Distrito Industrial, CEP 61.939-906 para a Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do 
Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, de forma que o Artigo Segundo do Estatuto Social da 
Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 2º. A Companhia tem sua sede social e 
foro na Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, podendo 
abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. 5.5. A reforma e consolidação do estatuto 
social da Companhia que, devidamente rubricado por todos os acionistas, permanecerá em pleno vigor e 
efeito de acordo com o Anexo III desta ata. 6. Encerramento e Lavratura: nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a 
presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi 
aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada pelo Presidente e Secretário. Mesa: Sra. Clarissa 
Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; e Sr. Denis Scarpato - Secretário. Acionista presente: AES Tucano 
Holding I S.A., neste ato por seus diretores, Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi e Sr. Carlos Renato 
Xavier Pompermaier. (Confere com a original lavrada em livro próprio) Maracanaú - CE, 29 de julho de 2021. 
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; Denis Scarpato - Secretário. Junta Comercial do Estado 
do Ceará - Certifico registro sob nº 5619577 em 11/08/2021 da Empresa VENTOS DE SÃO RICARDO 10 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ 36957856000105 e protocolo 211169935 - 10/08/2021. Lenira 
Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Anexo II - À Ata de Assembleia Geral Extraordinária da 
Ventos de São Ricardo 10 Energias Renováveis S.A. Realizada em 29 de Julho de 2021 - Estatuto 
Social da Ventos de São Ricardo 10 Energias Renováveis S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, 
Objeto e Duração. Artigo Primeiro. A Ventos de São Ricardo 10 Energias Renováveis S.A. é uma 
sociedade anônima que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis (“Companhia”). Artigo Segundo - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Lajes, Estado 
do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios 
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro - A Companhia tem por objeto social: (i) a implantação e 
exploração, em nome próprio ou através da participação em consórcios ou sociedades, da usina de geração 
de energia elétrica a partir da fonte eólica denominada EOL Ventos de São Ricardo 10, na forma permitida 
em lei e mediante a obtenção das respectivas concessões e autorizações; (ii) a produção e comercialização 
de energia elétrica a partir de fonte eólica; e (iii) a aquisição, no mercado interno e externo, dos equipamentos, 
bens e serviços necessários para tal desiderato. Artigo Quarto - A Companhia terá prazo indeterminado de 
duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto  - O capital social da Companhia é de R$ 610.000,00 
(seiscentos e dez mil reais) representado por 610.000 (seiscentas e dez mil) ações, sendo todas ordinárias 
nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações 
sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os 
acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. 
Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, 
sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e 
regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral. Artigo Sexto - A Assembleia Geral  
reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral 
será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas 
presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste 
Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo 
IV - Da Administração - Artigo Sétimo - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, 
composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas 
ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida 
a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos 
diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários 
serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos far-se-á 
por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo - No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas 
funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado 
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono - A 
Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os 
atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e 
perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os 
poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e 
endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, 
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo - A 
representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo 
nono competem (i) a dois Diretores em conjunto; (ii) a qualquer Diretor em conjunto com um procurador com 
poderes específicos; (iii) a dois procuradores com poderes específicos, agindo em conjunto; (iv) a um 
procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Companhia em juízo ou 
perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura de dois diretores em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes 
conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, 
exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. 
Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro - Compete à 
Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu 
regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo Décimo Segundo - A Companhia terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no 
mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. 
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um 
mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro 
- O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro 
de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto - Os lucros apurados em 
cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois 
de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em 
Lei. Artigo Décimo Quinto - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e 
distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto - A Companhia distribuirá, como dividendo 
obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2% (dois por cento). Os acionistas poderão, no 
entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.  
Artigo Décimo Sétimo - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por  
deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social,  
a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração.  
Artigo Décimo Oitavo - Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada  
neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte.  
JUCERN - Certifico o Registro em 24/09/2021, sob nº 24300013795. Protocolo: 210646330 de 17/09/2021. 
Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

  Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP 59064-972, NATAL/RN,  
Telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 

 
Processo nº: 0827556-85.2016.8.20.5001 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
Exequente: Wong Way Sim (Rebecca) 
Executados: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(VINTE) dias 
           A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0827556-85.2016.8.20.5001, proposta por Wong Way Sim 
(Rebecca) contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL 
CONSTRUCOES LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, 
ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, cidadão britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 
017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, OAB/ RN 8308, portadora do 
CPF nº 051.386.034-77, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para cumprirem a obrigação para a entrega de 
coisa certa, no prazo de 15(quinze) dias, ou seja, para satisfazer a obrigação consistente na entrega da unidade 
habitacional CNC175, lote LCNC175, no empreendimento Residencial Casa Nova, situado na Rua Projetada, s/n, Lote 
0, G-03, Extremoz/RN, ou para, querendo, opôr embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias, em 
conformidade com o art. 915 do CPC. 
ADVERTÊNCIAS: O descumprimento da ordem judicial ensejará multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
com incidência a partir da citação do executada, conforme disciplina do art. 806, §1º do CPC. Desde já, fixo os 
honorários do advogado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, podendo ser reduzido pela 
metade para o cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido (art. 827do CPC). Eu, Luzenhhyr Souza da 
Silva, Auxiliar Técnica, digitei e conferi. 

Natal/RN, 19 de julho de 2021 
  

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito     

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
  Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP 59064-972, NATAL/RN,  

Telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 
 

Processo nº:0827556-85.2016.8.20.5001  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Exequente:Wong Way Sim (Rebecca)  
Executados: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo de 20 (vinte) dias 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0827556-85.2016.8.20.5001, proposta por Wong Way Sim 
(Rebecca) contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL 
CONSTRUCOES LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, 
ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, cidadão britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 
017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, OAB/ RN 8308, portadora do 
CPF nº 051.386.034-77, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para cumprirem a obrigação para a entrega de 
coisa certa, no prazo de 15(quinze) dias, ou seja, para satisfazer a obrigação consistente na entrega da unidade 
habitacional CNC175, lote LCNC175, no empreendimento Residencial Casa Nova, situado na Rua Projetada, s/n, Lote 
0, G-03, Extremoz/RN, ou para, querendo, opôr embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias, em 
conformidade com o art. 915 do CPC. ADVERTÊNCIAS: O descumprimento da ordem judicial ensejará multa diária no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência a partir da citação do executada, conforme disciplina do art. 806, 
§1º do CPC. Desde já, fixo os honorários do advogado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
podendo ser reduzido pela metade para o cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido.(art. 827do CPC). 
Eu, Luzenhhyr Souza da Silva, Auxiliar Técnica, digitei e conferi. 
 

Natal/RN, 19 de julho de 2021. 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 
2x9,5 REI DOS VENTOS 3 GERADORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME n° 11.637.104/0001-28 - NIRE nº 24.300.004.893
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 8 de dezembro de 2020, às 15h00, na sede social da Rei dos Ventos 
3 Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), subsidiária integral de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., 
na cidade de Galinhos, estado do Rio Grande do Norte, na Estrada Salina Diamante Branco, s/nº, Zona 
Rural, CEP 59.596-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 
124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, 
tendo em vista a presença de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia 
e, portanto, titular da totalidade do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: A mesa foi 
composta pelo Sr. Anderson de Oliveira, Presidente, que chamou a Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva 
para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Companhia, e (ii) 
a alteração do estatuto social para refletir o novo valor do capital social. 5. Deliberações: Após análise e 
discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, a acionista única da Companhia, deliberou por: 5.1. 
Aprovar a redução do capital social da Companhia em R$9.124.574,89 (nove milhões, cento e vinte e quatro 
mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) por considerá-lo excessivo, nos termos 
do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital social dos atuais R$93.594.593,17 
(noventa e três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e dezessete 
centavos), representado por 93.594.593 (noventa e três milhões, quinhentas e noventa e quatro mil, 
quinhentas e noventa e três) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente 
subscrito e integralizado, para R$84.470.018,28 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil e 
dezoito reais e vinte e oito centavos), mediante a restituição de capital à única acionista da Companhia, sem 
o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social, mantendo-se, portanto, inalterado 
o número de ações. 5.1.1. Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente 
exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, §1º, 
da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.2. Consignar que, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações, a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social à acionista fica 
condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata, nos jornais adotados 
pela Companhia, antes de seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 
Norte; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha 
sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do §1º, oposição à essa deliberação ou, se tiver 
havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. 5.1.3. Consignar que a Companhia 
não é emissora de debêntures, de modo que a redução de capital ora aprovada não demanda aprovação 
prévia pelos debenturistas nos termos do §3º do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.4. 
Consignar que o valor a ser restituído será pago à acionista em moeda corrente nacional após decorrido o 
prazo e atendidas as condições descritas no item 5.1.2. acima. 5.2. Aprovar, observado o prazo e atendidas 
as condições descritas no item 5.1.2. acima, a alteração do artigo quinto do estatuto social da Companhia 
para refletir o novo valor do capital social, de modo que o caput passará a vigorar com a nova redação a 
seguir, mantida a redação de seus parágrafos: Artigo Quinto: O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$84.470.018,28 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil e 
dezoito reais e vinte e oito centavos), representado por 93.594.593 (noventa e três milhões, quinhentas e 
noventa e quatro mil, quinhentas e noventa e três) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor 
nominal. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a 
assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos 
do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme autorização da acionista única. 
Reaberta a sessão, a ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas:  
Mesa: Presidente: Anderson de Oliveira; Secretária: Sabrina Cassará Andrade da Silva. Acionista 
presente: Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia. A presente é cópia fiel 
da ata lavrada em livro próprio. Galinhos, 8 de dezembro de 2021. Sabrina Cassará Andrade da Silva - 
Secretária da Mesa.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para 3 (três) poços petrolíferos de códigos: PTR-DW-01D: 9.409.856,00 mN; 

702.910,70 mE; PTR-DW-03D: 9.409.829,60 mN; 702.886,80 mE; e, PTR-DW-04D: 9.409.863,40 mN; 
702.917,00 mE, com produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite de Paturi - ECS-PTR 
(9.409.794,00 m N; 702.302,00m E).  Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Paturi (PTR), 
Município de Mossoró/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 

FÁTIMA BEZERA

Governadora 
abre Fenavale e 
anuncia licitação 
da RN-233

A governadora Fátima Bezerra 
abriu nesta quinta-feira 9 à 
noite, a 8ª edição da Feira 

de Negócios de Assú e do Vale (Fe-
navale-2021) e anunciou a abertura 
do processo licitatório para recons-
trução da RN-233, que liga o Vale do 
Açu ao Oeste Potiguar e ao Jaguari-
be cearense, sendo essencial para o 
escoamento da safra de frutas e de 
sal, bem como à produção de cerâ-
mica para o Sul e Centro-Sul do país.

O trecho de 41 quilômetros vai 
do entroncamento da BR-304, em 
Assú, passando por Paraú e Triun-
fo Potiguar, até a BR-226. “Assinei 
hoje, mas � z questão de fazer o 
anúncio aqui na abertura da Fe-
navale, o aviso de licitação para 
fazermos a recuperação da RN-233, 
nos mesmos padrões das rodovias 
federais, mais larga, mais sinali-
zada e segura. Estou feliz porque, 
além de gerar mais empregos para 
as pessoas, signi� ca promover o 
desenvolvimento do Rio Grande do 
Norte. Esperamos iniciar a cons-
trução no início do próximo ano”, 
disse a governadora.

Fátima citou outros investi-
mentos do Governo do RN na área 
de infraestrutura viária, como os 
que estão sendo feitos na RN-404, 
trecho Carnaubais-Porto do Man-
gue, cuja manutenção será conclu-
ída na próxima semana, e as obras 
de restauração e conservação da 
RN-016, entre Assú e Carnaubais.

A governadora também assi-
nou a ordem de serviço para a ma-
nutenção dos 125 dessalinizadores 
em operação, bene� ciando mais 
de 30 mil pessoas em 70 municí-
pios, e fez a entrega de cheques do 
Programa Microcrédito Empreen-
dedor, gerenciado pela Agência de 
Fomento (AGN), a empreendedo-
res formais e informais de Assú que 
atuam na prestação de serviços de 
transportes, conserto de computa-
dores, comércio de peças de bici-
cletas, lanchonete, entre outros.

“No período da pandemia, a 
AGN teve muita sensibilidade, 
colocando crédito na praça para 
que os microempreendedores pu-
dessem manter seus negócios. Em 
Assú, já são mais de um milhão 
de reais disponibilizados para os 
pequenos, para a cabeleireira, para 
o pessoal da área da gastronomia, 
da informática. Nosso governo vai 
continuar incentivando, cada vez 
mais, o microempresário”, adian-
tou a governadora.  

A Feira de Negócios de Assú e 
do Vale reúne diversos segmentos 
produtivos do comércio, indústria e 
serviço da região, oferecendo aos vi-
sitantes oportunidades nas mais di-
versas áreas da economia potiguar. 
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VENTOS DE SÃO RICARDO 11 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.957.862/0001-54 - NIRE 23.300.044.495
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021

1. Data, Hora e Local: no dia 29 de julho de 2021, às 10 horas, na sede da Ventos de São Ricardo 11 
Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital fechado, localizada na Cidade de  
Maracanaú, Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 306, Distrito Industrial, 
CEP 61.939-906 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a publicação de editais de 
convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), por estar presente o Acionista Único representante da totalidade do capital social 
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi; Secretário: Sr. Denis Scarpato. 
4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária seja 
lavrada na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a consignação 
da renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (iii) a eleição de novos membros da Diretoria 
da Companhia; (iv) a alteração do endereço da sede social da Companhia; e (v) a reforma e consolidação do 
estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: os acionistas decidiram, por unanimidade, sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, aprovar: 5.1. A autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária 
seja lavrada na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. A 
consignação e registro das renúncias, apresentadas pelos atuais membros da Diretoria da Companhia, (i) Sr. 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, 
portador da Carteira de Categoria de nº SP - 201976/0-1 T-CE, emitido pelo CRC/CE, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 486.116.706-04, residente e domiciliado na Cidade do Eusébio, Estado do Ceará, à Rua Itapuã, 
Alphaville, nº. 28 - Cararu, CEP 61.760-000, ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em 27 de 
março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, e (ii) Sr. Sérgio Armando 
Benevides Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade nº 92002195250 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 492.446.203-91, residente e 
domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Coronel João Augusto Lima, nº 222, Apto. 902 
- Guararapes, CEP 60810-321, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito em  
27 de março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, de acordo com os 
Termos de Renúncia anexos à esta ata na forma do Anexo I. 5.3. A eleição dos seguintes novos membros da 
Diretoria da Companhia, todos sem designação específica, a saber: (i) a Sra. Clarissa Della Nina Sadock 
Accorsi, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do documento 
de identidade nº 39.294.294-X, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.425.117-51; e os Srs. 
(ii) Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
advogado, portador do documento de identidade nº 138.928, expedido pela OAB/SP, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 191.285.138-51; (iii) Anderson de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 147.850-60, expedido pela SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.968.918-62; e (iv) Rodrigo Sanchez D´Elia, brasileiro, casado sob o 
regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.565.252-6, 
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.997.418-02, todos com domicílio profissional na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º Andar, Brooklin 
Paulista, CEP 04578-000. Os Diretores ora eleitos terão mandato de 3 (três) anos a contar desta data. 5.3.1. 
Os membros ora eleitos e nomeados para a Diretoria são empossados nesta data, mediante a assinatura dos 
respectivos termos de posse constantes no Anexo II desta ata, bem como lavrados no livro de atas das 
reuniões da Diretoria da Companhia, que contemplam a declaração afirmando que não estão impedidos por 
lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei 
das Sociedades por Ações; e que atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de 
administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no 
parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 5.4. A alteração do endereço da sede social 
da Companhia da Cidade de Maracanaú, Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 
10.800, sala 306, Distrito Industrial, CEP 61.939-906 para a Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do 
Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, de forma que o Artigo Segundo do Estatuto Social da 
Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 2º. A Companhia tem sua sede social e 
foro na Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, podendo 
abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. 5.5. A reforma e consolidação do estatuto 
social da Companhia que, devidamente rubricado por todos os acionistas, permanecerá em pleno vigor e 
efeito de acordo com o Anexo III desta ata. 6. Encerramento e Lavratura: nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a 
presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi 
aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada pelo Presidente e Secretário. Mesa: Sra. Clarissa 
Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; e Sr. Denis Scarpato - Secretário. Acionista presente: AES Tucano 
Holding I S.A., neste ato por seus diretores, Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi e Sr. Carlos Renato 
Xavier Pompermaier. (Confere com a original lavrada em livro próprio). Maracanaú - CE, 29 de julho de 2021. 
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; Denis Scarpato - Secretário. Junta Comercial do Estado 
do Ceará - Certifico registro sob o nº 5619581 em 11/08/2021 da Empresa VENTOS DE SÃO RICARDO 11 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ 36.957.862/0001-54 e Protocolo 211170658 - 10/08/2021. Lenira 
Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Anexo II - à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da 
Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. Realizada em 29 de Julho de 2021. Estatuto 
Social da Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, 
Objeto e Duração. Artigo Primeiro - A Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. é uma 
sociedade anônima que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis (“Companhia”). Artigo Segundo - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Lajes, Estado 
do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios 
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro - A Companhia tem por objeto social: (i) a implantação e 
exploração, em nome próprio ou através da participação em consórcios ou sociedades, da usina de geração 
de energia elétrica a partir da fonte eólica denominada EOL Ventos de São Ricardo 11, na forma permitida 
em lei e mediante a obtenção das respectivas concessões e autorizações; (ii) a produção e comercialização 
de energia elétrica a partir de fonte eólica; e (iii) a aquisição, no mercado interno e externo, dos equipamentos, 
bens e serviços necessários para tal desiderato. Artigo Quarto - A Companhia terá prazo indeterminado de 
duração. Capítulo II - Do Capital. Artigo Quinto - O capital social da Companhia é de R$ 610.000,00 
(seiscentos e dez mil reais) representado por 610.000 (seiscentas e dez mil) ações, sendo todas ordinárias 
nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações 
sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os 
acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. 
Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, 
sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e 
regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral. Artigo Sexto - A Assembleia Geral reunir-
se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral 
será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas 
presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste 
Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo 
IV - Da Administração. Artigo Sétimo - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, 
composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas 
ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida 
a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos 
diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários 
serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos far-se-á 
por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo - No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas 
funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado 
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono - A 
Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os 
atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e 
perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os 
poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e 
endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, 
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo - A 
representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo 
nono competem (i) a dois Diretores em conjunto; (ii) a qualquer Diretor em conjunto com um procurador com 
poderes específicos; (iii) a dois procuradores com poderes específicos, agindo em conjunto; (iv) a um 
procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Companhia em juízo ou 
perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura de dois diretores em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes 
conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, 
exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. 
Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro - Compete à 
Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu 
regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo Décimo Segundo - A Companhia terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no 
mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. 
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um 
mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro 
- O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro 
de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto - Os lucros apurados em 
cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois 
de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em 
Lei. Artigo Décimo Quinto - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e 
distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto - A Companhia distribuirá, como dividendo 
obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2% (dois por cento). Os acionistas poderão, no 
entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior. Artigo 
Décimo Sétimo - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará 
a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo Décimo Oitavo - 
Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será 
proposta no foro da Comarca de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte. JUCERN Certifico o Registro em 
24/09/2021 sob nº 24300013809. Protocolo: 210646365 de 17/09/2021. Denys de Miranda Barreto - 
Secretário-Geral.

A Prefeitura do Natal está 
oferecendo desconto de 
16% para os contribuin-

tes que optarem por antecipar o 
pagamento do Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial 
Urbana  (IPTU) de 2022, até o pró-
ximo dia 20 de janeiro.  A norma 
foi publicada em decreto nesta 
sexta-feira 10 no Diário O� cial do 
Município (DOM).

Terão essa opção os contri-
buintes que estão em dia com o 
Fisco Municipal. Essa antecipação 
pode ser feita pelo site da Prefeitu-
ra do Natal, que irá disponibilizar 
a partir do dia 15 de dezembro 
o boleto constante no carnê de 
IPTU/Taxa de Lixo ou de Docu-
mento de Arrecadação Municipal 
emitido pela internet. 

Para o prefeito Álvaro Dias esta 
é uma oportunidade que a Prefei-
tura está disponibilizando para 
que o contribuinte se bene� cie 
dos descontos. “O cidadão pode 
aproveitar o desconto de 100% 
nos juros do Re� s, regularizar sua 
situação perante o município e au-
tomaticamente ainda tem a opor-

tunidade de se bene� ciar com os 
16% de desconto do IPTU de 2022. 
Esta é uma excelente oportunida-
de para o contribuinte sanar seus 
débitos. As condições apresen-
tadas foram bem vantajosas e a 
Prefeitura foi até seu limite para 
facilitar a vida do contribuinte.  
Não poderíamos � car indiferentes 
em relação ao momento econômi-
co enfrentado diante da pandemia 
da Covid-19 ”, declara.

Os pagamentos poderão ser 
efetuados utilizando-se as ferra-
mentas do sistema PIX, através 
da leitura do QR-Code presente 
nos Carnês ou nos Documentos 
de Arrecadação Municipal, em 
qualquer instituição � nanceira 
autorizada pelo Banco Central ou 
com a leitura do código de barras 
convencional nos canais eletrô-
nicos do Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Lotéricas e 
Correspondentes Bancários dos 
mesmos.

Os recolhimentos do IPTU, da 
Taxa de Coleta, Remoção, Trans-
porte e Destinação do Lixo (Taxa de 
Lixo) e da Contribuição de Ilumina-

ção Pública podem ser realizados 
em parcela única até a data de seu 
vencimento sem acréscimos. Caso o 
contribuinte tenha alguma pendên-
cia em relação aos impostos muni-
cipais, ele tem até o dia 18 de janeiro 
para regularizar a situação.

O cidadão pode pagar o valor 
de forma integral com desconto 
no IPTU de 16% ou parcelar o valor 
em 10 vezes, sendo estas parcelas 
iguais e sucessivas acrescidas de 1% 
ao mês, lembrando que o desconto 
incide sobre o IPTU, excluindo taxa 
de lixo e de iluminação pública.

“Este é um prêmio para o bom 
pagador. O cidadão terá em torno 
de um mês para efetuar seu paga-
mento sem a� ição nem correria. 
Além disso, pensamos nas pessoas 
que ainda não estão habilitadas e 
que terão um bom prazo para se ha-
bilitar até 18 de janeiro. Lembramos 
ainda que existe o perdão de 100% 
nos juros do programa de Renego-
ciação Fiscal (Re� s) que habilita o 
contribuinte a ter direito também 
ao desconto especial no IPTU, expli-
cou o secretário municipal de Tribu-
tação, Ludenilson Lopes.

Prefeitura amplia transporte 
público e reduz tarifa para a 
procissão de Santa Luzia

Pagamento antecipado tem desconto

MOSSORÓ | No centro 
também será mobilizado 
um itinerário especial

A Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, Defesa 
Civil, Mobilidade Urbana e 

Trânsito anunciou, nesta quinta-
-feira 9, a ampliação do programa 
“Ônibus no Bairro” para atender os 
devotos que vão participar da pro-
cissão de Santa Luzia, em Mossoró.

As linhas especiais com destino 
à Igreja Mãe Rainha, no bairro Ulri-
ck Gra� , vão bene� ciar mais de 20 
bairros e localidades. A novidade é 
a redução da tarifa para a utilização 
do serviço público de transporte. 
Excepcionalmente no dia 13 de de-
zembro o valor da passagem custa-
rá apenas R$ 3. 

As linhas Nova Vida, Vingt Rosa-
do, Planalto e Sumaré vão deslocar 
os devotos dos bairros até o ponto 
inicial da procissão, a partir das 
15h30. Já na linha Abolições, o ho-
rário de saída do bairro será a partir 
das 15h. No centro da cidade tam-
bém será mobilizado um itinerário 
especial para levar os participantes 
do Centro, a partir das 14h, até a 

igreja de Mãe Rainha.
Segundo Cledinilson Morais, se-

cretário de Segurança, o reforço do 
transporte público e a redução da 
tarifa garantem que mais pessoas 
utilizem o serviço. “Os devotos de 
Santa Luzia vão contar com ônibus 
no bairro para chegar até o local de 
início da procissão com segurança e 
tranquilidade. São várias linhas mo-
bilizadas para atender à população 
de Mossoró. Além disso, a tarifa será 
reduzida exclusivamente no dia da 
padroeira, permitindo o acesso para 
mais pessoas”, pontuou.

“Um momento importante para 

a cidade, até mesmo a nível nacio-
nal. O sistema de transporte não 
poderia � car de fora desse momen-
to tão importante para o nosso mu-
nicípio. Então, montamos de forma 
estratégica uma assistência para 
facilitar a ida do romeiro ao local de 
concentração”, disse Luís Correia, 
diretor executivo de Mobilidade.

Os itinerários Nova Vida, Vingt 
Rosado, Planalto, Sumaré e Centro � -
carão na parada da Gazeta (Carcará).  
Já a linha Abolições, terá parada no 
Hotel Caraúbas. A partir das 17h as 
linhas iniciam a retomada aos bair-
ros, garantindo a ida e volta dos � éis.

IPTU EM NATAL

ALLAN PHABLO/PMM

 A partir das 17 horas as linhas iniciam a retomada aos bairros 
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BOAS & CURTAS
 A jornalista Estella Dantas recebeu esta semana no Palácio 

Itamaraty, a condecoração de Grande O� cial da Ordem Rio Branco. 
A honraria é concedida a pessoas cujo trabalho é reconhecido pelo 
Governo Brasileiro.
 Hoje tem horário estendido de vacinação. Os drives Nélio Dias e Via 

Direta vão funcionar até às 18h com a aplicação da primeira, segunda ou 
terceira dose dos imunobiológicos contra a Covid-19. 
 O cantor Fagner faz show hoje no Teatro Riachuelo, a partir 

das 22h. Já amanhã, às 19h, quem se apresenta no mesmo local é 
Daniel Boaventura. Para ambos os shows ingressos no Uhuu.com.
 Uma outra opção de diversão neste sábado é o Carnabeco, no Beco 

da Lama. As atrações são Frevo de Chico, Axé Delas, Preta Soul e Laisa Cruz. 
Com início marcado para as 17h, no Centro da cidade.

Todo mundo tem a própria fragilidade“TUDO MARCUS RAMALHO

B-DAY - ADEILSON VARELA 

B-DAY - ROBERTO BEZERRA

B-DAY - ERICK PEREIRA 

B-DAY - PEDRO AUGUSTO

Um homem cheio de sonhos e que 
busca empoderar mulheres reais atra-
vés da arte do vestir. Essa é a melhor 
de� nição para o estilista MARCUS 
RAMALHO. Especialista em Cultura 
de Moda tem se destacado justamen-
te em criar moda exclusiva, mas não 
qualquer uma. A essência de seu tra-
balho é captar o melhor de cada uma, 
sem padronizar suas peças. Para ele 
um look perfeito é aquele que apre-
senta a personalidade da cliente, que 
fala quem ela é. Discreto, de bem com 
a vida e sempre criando inspirado nas 
mulheres reais, que são independen-
tes, mães, pro� ssionais e heroínas em 
um mundo ainda predominantemente 
masculino, @marcusramalhoestilista 
tem o DNA do brasileiro que valoriza 
sua terra, sonha grande e realiza saben-
do que oferece o seu melhor aos outros.

Como surgiu o interesse por moda? 
Desde a infância � cava observan-
do minha avó costurar e adorava 
fazer vestidos de papéis - até que 
já saíam perfeitos. Eu desenvolvia 
a técnica de moulage e nem sabia. 
Mas minha história no mundo da 
Moda começou em novembro de 
1994, quando abri a minha primei-
ra loja de multimarcas no interior 
do Estado.

De� na a moda que você faz? 
Moda autoral cheia de leveza, 
estilo e cor, que busca aumentar 
a autoestima de mulheres reais, 
tornando-as mais empoderadas.

O que é uma mulher elegante e o 
que elas não devem usar?

A elegância não está relacionada ao 
vestir e sim a segurança e persona-
lidade que essa mulher tem. Que 
sabe o que a valoriza e o que não lhe 
cai bem. Que OUSA com o menos e 
mesmo os excessos são comedidos. 
O que uma mulher não deve usar é 
bem relativo e pessoal, mas ouso di-

zer que as mulheres não deveriam 
usar o que está na moda simples-
mente por ser tendência. 

Há bons estilistas em Natal e quem 
você admira?

Digo que existem dois lados de 
uma mesma moeda. Aqueles que 
fazem bons trabalhos e aqueles 
que têm talento, que fazem obras 
primorosas com estilo próprio e 
excelência. Minha admiração está 
nas pessoas que fazem a moda 
acontecer, literalmente. Minhas 
costureiras e bordadeiras, que tor-
nam minha arte palpável.

A moda deve ou pode defender 
bandeiras? 

Moda acima de tudo é comuni-
cação. As pessoas já expressam 
quem elas são pelas suas vesti-
mentas. A roupa fala muito quem 
nós somos. E isso está cada vez 
mais presente nas ruas e passa-
relas. Eu, por exemplo, enalteço 
o poder que a mulher tem, a em-
podero com a minha arte. Deixo-a 
ÚNICA com aquela peça que só 
ela tem, ou seja, expresso empo-
deramento feminino, uma causa 
tão importante que dá mais voz 
e visibilidade às nossas mulheres.

Se pudesse escolher uma persona-
lidade para vestir, quem seria? 

Já sou privilegiado em vestir as 
“minhas mulheres”, mas seria in-
crível vestir a Gisele Bündchen.

Acredita que a moda está mais de-
mocrática? 

Sim e � co muito feliz por isso. An-
tes éramos ditados pelas tendên-
cias dos grandes centros (Europa) 
até que houve uma mudança 
comportamental e as pessoas 
decidiram que começariam a se 
vestir da maneira que as faziam se 
sentir bem e felizes.

(A) NOTA 
Muito bonito de vê como 

� cou a escadaria de Mãe Luíza 
após a intervenção de mosaicos 
feitos por artistas natalenses. As 
cores e os desenhos encantam, 
sobretudo os turistas. Parabéns 
aos mosaicista Wendell Batista, 
Gildeci Pereira, Liana Diógenes, 
João Batista de Lima, Rosangela 
Rocha e também a prefeitura pe-
lo investimento no espaço.

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Happy    Birthday
Márcia Kafensztok, Arthur Madru-ga, Adeilson Varela, Elliane Moura, Marlene Ramalho, Margareth Grilo Amanhã Giovanni Rosado, Erick Pereira, Roberto Bezerra, Denise Barcellos e o caçula da coluna 

 Pedro Augusto

“
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VENTOS DE SÃO RICARDO 11 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.957.862/0001-54 - NIRE 23.300.044.495
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021

1. Data, Hora e Local: no dia 29 de julho de 2021, às 10 horas, na sede da Ventos de São Ricardo 11 
Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital fechado, localizada na Cidade de  
Maracanaú, Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 306, Distrito Industrial, 
CEP 61.939-906 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a publicação de editais de 
convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), por estar presente o Acionista Único representante da totalidade do capital social 
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi; Secretário: Sr. Denis Scarpato. 
4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária seja 
lavrada na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a consignação 
da renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (iii) a eleição de novos membros da Diretoria 
da Companhia; (iv) a alteração do endereço da sede social da Companhia; e (v) a reforma e consolidação do 
estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: os acionistas decidiram, por unanimidade, sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, aprovar: 5.1. A autorização para que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária 
seja lavrada na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. A 
consignação e registro das renúncias, apresentadas pelos atuais membros da Diretoria da Companhia, (i) Sr. 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, 
portador da Carteira de Categoria de nº SP - 201976/0-1 T-CE, emitido pelo CRC/CE, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 486.116.706-04, residente e domiciliado na Cidade do Eusébio, Estado do Ceará, à Rua Itapuã, 
Alphaville, nº. 28 - Cararu, CEP 61.760-000, ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em 27 de 
março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, e (ii) Sr. Sérgio Armando 
Benevides Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade nº 92002195250 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 492.446.203-91, residente e 
domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Coronel João Augusto Lima, nº 222, Apto. 902 
- Guararapes, CEP 60810-321, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito em  
27 de março de 2020, em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, de acordo com os 
Termos de Renúncia anexos à esta ata na forma do Anexo I. 5.3. A eleição dos seguintes novos membros da 
Diretoria da Companhia, todos sem designação específica, a saber: (i) a Sra. Clarissa Della Nina Sadock 
Accorsi, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do documento 
de identidade nº 39.294.294-X, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.425.117-51; e os Srs. 
(ii) Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
advogado, portador do documento de identidade nº 138.928, expedido pela OAB/SP, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 191.285.138-51; (iii) Anderson de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 147.850-60, expedido pela SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.968.918-62; e (iv) Rodrigo Sanchez D´Elia, brasileiro, casado sob o 
regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.565.252-6, 
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.997.418-02, todos com domicílio profissional na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º Andar, Brooklin 
Paulista, CEP 04578-000. Os Diretores ora eleitos terão mandato de 3 (três) anos a contar desta data. 5.3.1. 
Os membros ora eleitos e nomeados para a Diretoria são empossados nesta data, mediante a assinatura dos 
respectivos termos de posse constantes no Anexo II desta ata, bem como lavrados no livro de atas das 
reuniões da Diretoria da Companhia, que contemplam a declaração afirmando que não estão impedidos por 
lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei 
das Sociedades por Ações; e que atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de 
administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no 
parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 5.4. A alteração do endereço da sede social 
da Companhia da Cidade de Maracanaú, Estado de Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 
10.800, sala 306, Distrito Industrial, CEP 61.939-906 para a Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do 
Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, de forma que o Artigo Segundo do Estatuto Social da 
Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 2º. A Companhia tem sua sede social e 
foro na Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, podendo 
abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. 5.5. A reforma e consolidação do estatuto 
social da Companhia que, devidamente rubricado por todos os acionistas, permanecerá em pleno vigor e 
efeito de acordo com o Anexo III desta ata. 6. Encerramento e Lavratura: nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a 
presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi 
aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada pelo Presidente e Secretário. Mesa: Sra. Clarissa 
Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; e Sr. Denis Scarpato - Secretário. Acionista presente: AES Tucano 
Holding I S.A., neste ato por seus diretores, Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi e Sr. Carlos Renato 
Xavier Pompermaier. (Confere com a original lavrada em livro próprio). Maracanaú - CE, 29 de julho de 2021. 
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; Denis Scarpato - Secretário. Junta Comercial do Estado 
do Ceará - Certifico registro sob o nº 5619581 em 11/08/2021 da Empresa VENTOS DE SÃO RICARDO 11 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ 36.957.862/0001-54 e Protocolo 211170658 - 10/08/2021. Lenira 
Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Anexo II - à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da 
Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. Realizada em 29 de Julho de 2021. Estatuto 
Social da Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, 
Objeto e Duração. Artigo Primeiro - A Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. é uma 
sociedade anônima que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis (“Companhia”). Artigo Segundo - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Lajes, Estado 
do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios 
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro - A Companhia tem por objeto social: (i) a implantação e 
exploração, em nome próprio ou através da participação em consórcios ou sociedades, da usina de geração 
de energia elétrica a partir da fonte eólica denominada EOL Ventos de São Ricardo 11, na forma permitida 
em lei e mediante a obtenção das respectivas concessões e autorizações; (ii) a produção e comercialização 
de energia elétrica a partir de fonte eólica; e (iii) a aquisição, no mercado interno e externo, dos equipamentos, 
bens e serviços necessários para tal desiderato. Artigo Quarto - A Companhia terá prazo indeterminado de 
duração. Capítulo II - Do Capital. Artigo Quinto - O capital social da Companhia é de R$ 610.000,00 
(seiscentos e dez mil reais) representado por 610.000 (seiscentas e dez mil) ações, sendo todas ordinárias 
nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações 
sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os 
acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. 
Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, 
sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e 
regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral. Artigo Sexto - A Assembleia Geral reunir-
se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral 
será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas 
presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste 
Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo 
IV - Da Administração. Artigo Sétimo - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, 
composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas 
ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida 
a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos 
diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários 
serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos far-se-á 
por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo - No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas 
funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado 
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono - A 
Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os 
atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e 
perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os 
poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e 
endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, 
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo - A 
representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo 
nono competem (i) a dois Diretores em conjunto; (ii) a qualquer Diretor em conjunto com um procurador com 
poderes específicos; (iii) a dois procuradores com poderes específicos, agindo em conjunto; (iv) a um 
procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Companhia em juízo ou 
perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura de dois diretores em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes 
conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, 
exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. 
Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a 
prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro - Compete à 
Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu 
regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo Décimo Segundo - A Companhia terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no 
mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. 
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um 
mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro 
- O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro 
de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto - Os lucros apurados em 
cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois 
de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em 
Lei. Artigo Décimo Quinto - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a 
Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e 
distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto - A Companhia distribuirá, como dividendo 
obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2% (dois por cento). Os acionistas poderão, no 
entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior. Artigo 
Décimo Sétimo - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará 
a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo Décimo Oitavo - 
Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será 
proposta no foro da Comarca de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte. JUCERN Certifico o Registro em 
24/09/2021 sob nº 24300013809. Protocolo: 210646365 de 17/09/2021. Denys de Miranda Barreto - 
Secretário-Geral.

A Prefeitura do Natal está 
oferecendo desconto de 
16% para os contribuin-

tes que optarem por antecipar o 
pagamento do Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial 
Urbana  (IPTU) de 2022, até o pró-
ximo dia 20 de janeiro.  A norma 
foi publicada em decreto nesta 
sexta-feira 10 no Diário O� cial do 
Município (DOM).

Terão essa opção os contri-
buintes que estão em dia com o 
Fisco Municipal. Essa antecipação 
pode ser feita pelo site da Prefeitu-
ra do Natal, que irá disponibilizar 
a partir do dia 15 de dezembro 
o boleto constante no carnê de 
IPTU/Taxa de Lixo ou de Docu-
mento de Arrecadação Municipal 
emitido pela internet. 

Para o prefeito Álvaro Dias esta 
é uma oportunidade que a Prefei-
tura está disponibilizando para 
que o contribuinte se bene� cie 
dos descontos. “O cidadão pode 
aproveitar o desconto de 100% 
nos juros do Re� s, regularizar sua 
situação perante o município e au-
tomaticamente ainda tem a opor-

tunidade de se bene� ciar com os 
16% de desconto do IPTU de 2022. 
Esta é uma excelente oportunida-
de para o contribuinte sanar seus 
débitos. As condições apresen-
tadas foram bem vantajosas e a 
Prefeitura foi até seu limite para 
facilitar a vida do contribuinte.  
Não poderíamos � car indiferentes 
em relação ao momento econômi-
co enfrentado diante da pandemia 
da Covid-19 ”, declara.

Os pagamentos poderão ser 
efetuados utilizando-se as ferra-
mentas do sistema PIX, através 
da leitura do QR-Code presente 
nos Carnês ou nos Documentos 
de Arrecadação Municipal, em 
qualquer instituição � nanceira 
autorizada pelo Banco Central ou 
com a leitura do código de barras 
convencional nos canais eletrô-
nicos do Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Lotéricas e 
Correspondentes Bancários dos 
mesmos.

Os recolhimentos do IPTU, da 
Taxa de Coleta, Remoção, Trans-
porte e Destinação do Lixo (Taxa de 
Lixo) e da Contribuição de Ilumina-

ção Pública podem ser realizados 
em parcela única até a data de seu 
vencimento sem acréscimos. Caso o 
contribuinte tenha alguma pendên-
cia em relação aos impostos muni-
cipais, ele tem até o dia 18 de janeiro 
para regularizar a situação.

O cidadão pode pagar o valor 
de forma integral com desconto 
no IPTU de 16% ou parcelar o valor 
em 10 vezes, sendo estas parcelas 
iguais e sucessivas acrescidas de 1% 
ao mês, lembrando que o desconto 
incide sobre o IPTU, excluindo taxa 
de lixo e de iluminação pública.

“Este é um prêmio para o bom 
pagador. O cidadão terá em torno 
de um mês para efetuar seu paga-
mento sem a� ição nem correria. 
Além disso, pensamos nas pessoas 
que ainda não estão habilitadas e 
que terão um bom prazo para se ha-
bilitar até 18 de janeiro. Lembramos 
ainda que existe o perdão de 100% 
nos juros do programa de Renego-
ciação Fiscal (Re� s) que habilita o 
contribuinte a ter direito também 
ao desconto especial no IPTU, expli-
cou o secretário municipal de Tribu-
tação, Ludenilson Lopes.

Prefeitura amplia transporte 
público e reduz tarifa para a 
procissão de Santa Luzia

Pagamento antecipado tem desconto

MOSSORÓ | No centro 
também será mobilizado 
um itinerário especial

A Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, Defesa 
Civil, Mobilidade Urbana e 

Trânsito anunciou, nesta quinta-
-feira 9, a ampliação do programa 
“Ônibus no Bairro” para atender os 
devotos que vão participar da pro-
cissão de Santa Luzia, em Mossoró.

As linhas especiais com destino 
à Igreja Mãe Rainha, no bairro Ulri-
ck Gra� , vão bene� ciar mais de 20 
bairros e localidades. A novidade é 
a redução da tarifa para a utilização 
do serviço público de transporte. 
Excepcionalmente no dia 13 de de-
zembro o valor da passagem custa-
rá apenas R$ 3. 

As linhas Nova Vida, Vingt Rosa-
do, Planalto e Sumaré vão deslocar 
os devotos dos bairros até o ponto 
inicial da procissão, a partir das 
15h30. Já na linha Abolições, o ho-
rário de saída do bairro será a partir 
das 15h. No centro da cidade tam-
bém será mobilizado um itinerário 
especial para levar os participantes 
do Centro, a partir das 14h, até a 

igreja de Mãe Rainha.
Segundo Cledinilson Morais, se-

cretário de Segurança, o reforço do 
transporte público e a redução da 
tarifa garantem que mais pessoas 
utilizem o serviço. “Os devotos de 
Santa Luzia vão contar com ônibus 
no bairro para chegar até o local de 
início da procissão com segurança e 
tranquilidade. São várias linhas mo-
bilizadas para atender à população 
de Mossoró. Além disso, a tarifa será 
reduzida exclusivamente no dia da 
padroeira, permitindo o acesso para 
mais pessoas”, pontuou.

“Um momento importante para 

a cidade, até mesmo a nível nacio-
nal. O sistema de transporte não 
poderia � car de fora desse momen-
to tão importante para o nosso mu-
nicípio. Então, montamos de forma 
estratégica uma assistência para 
facilitar a ida do romeiro ao local de 
concentração”, disse Luís Correia, 
diretor executivo de Mobilidade.

Os itinerários Nova Vida, Vingt 
Rosado, Planalto, Sumaré e Centro � -
carão na parada da Gazeta (Carcará).  
Já a linha Abolições, terá parada no 
Hotel Caraúbas. A partir das 17h as 
linhas iniciam a retomada aos bair-
ros, garantindo a ida e volta dos � éis.

IPTU EM NATAL

ALLAN PHABLO/PMM

 A partir das 17 horas as linhas iniciam a retomada aos bairros 
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BOAS & CURTAS
 A jornalista Estella Dantas recebeu esta semana no Palácio 

Itamaraty, a condecoração de Grande O� cial da Ordem Rio Branco. 
A honraria é concedida a pessoas cujo trabalho é reconhecido pelo 
Governo Brasileiro.
 Hoje tem horário estendido de vacinação. Os drives Nélio Dias e Via 

Direta vão funcionar até às 18h com a aplicação da primeira, segunda ou 
terceira dose dos imunobiológicos contra a Covid-19. 
 O cantor Fagner faz show hoje no Teatro Riachuelo, a partir 

das 22h. Já amanhã, às 19h, quem se apresenta no mesmo local é 
Daniel Boaventura. Para ambos os shows ingressos no Uhuu.com.
 Uma outra opção de diversão neste sábado é o Carnabeco, no Beco 

da Lama. As atrações são Frevo de Chico, Axé Delas, Preta Soul e Laisa Cruz. 
Com início marcado para as 17h, no Centro da cidade.

Todo mundo tem a própria fragilidade“TUDO MARCUS RAMALHO

B-DAY - ADEILSON VARELA 

B-DAY - ROBERTO BEZERRA

B-DAY - ERICK PEREIRA 

B-DAY - PEDRO AUGUSTO

Um homem cheio de sonhos e que 
busca empoderar mulheres reais atra-
vés da arte do vestir. Essa é a melhor 
de� nição para o estilista MARCUS 
RAMALHO. Especialista em Cultura 
de Moda tem se destacado justamen-
te em criar moda exclusiva, mas não 
qualquer uma. A essência de seu tra-
balho é captar o melhor de cada uma, 
sem padronizar suas peças. Para ele 
um look perfeito é aquele que apre-
senta a personalidade da cliente, que 
fala quem ela é. Discreto, de bem com 
a vida e sempre criando inspirado nas 
mulheres reais, que são independen-
tes, mães, pro� ssionais e heroínas em 
um mundo ainda predominantemente 
masculino, @marcusramalhoestilista 
tem o DNA do brasileiro que valoriza 
sua terra, sonha grande e realiza saben-
do que oferece o seu melhor aos outros.

Como surgiu o interesse por moda? 
Desde a infância � cava observan-
do minha avó costurar e adorava 
fazer vestidos de papéis - até que 
já saíam perfeitos. Eu desenvolvia 
a técnica de moulage e nem sabia. 
Mas minha história no mundo da 
Moda começou em novembro de 
1994, quando abri a minha primei-
ra loja de multimarcas no interior 
do Estado.

De� na a moda que você faz? 
Moda autoral cheia de leveza, 
estilo e cor, que busca aumentar 
a autoestima de mulheres reais, 
tornando-as mais empoderadas.

O que é uma mulher elegante e o 
que elas não devem usar?

A elegância não está relacionada ao 
vestir e sim a segurança e persona-
lidade que essa mulher tem. Que 
sabe o que a valoriza e o que não lhe 
cai bem. Que OUSA com o menos e 
mesmo os excessos são comedidos. 
O que uma mulher não deve usar é 
bem relativo e pessoal, mas ouso di-

zer que as mulheres não deveriam 
usar o que está na moda simples-
mente por ser tendência. 

Há bons estilistas em Natal e quem 
você admira?

Digo que existem dois lados de 
uma mesma moeda. Aqueles que 
fazem bons trabalhos e aqueles 
que têm talento, que fazem obras 
primorosas com estilo próprio e 
excelência. Minha admiração está 
nas pessoas que fazem a moda 
acontecer, literalmente. Minhas 
costureiras e bordadeiras, que tor-
nam minha arte palpável.

A moda deve ou pode defender 
bandeiras? 

Moda acima de tudo é comuni-
cação. As pessoas já expressam 
quem elas são pelas suas vesti-
mentas. A roupa fala muito quem 
nós somos. E isso está cada vez 
mais presente nas ruas e passa-
relas. Eu, por exemplo, enalteço 
o poder que a mulher tem, a em-
podero com a minha arte. Deixo-a 
ÚNICA com aquela peça que só 
ela tem, ou seja, expresso empo-
deramento feminino, uma causa 
tão importante que dá mais voz 
e visibilidade às nossas mulheres.

Se pudesse escolher uma persona-
lidade para vestir, quem seria? 

Já sou privilegiado em vestir as 
“minhas mulheres”, mas seria in-
crível vestir a Gisele Bündchen.

Acredita que a moda está mais de-
mocrática? 

Sim e � co muito feliz por isso. An-
tes éramos ditados pelas tendên-
cias dos grandes centros (Europa) 
até que houve uma mudança 
comportamental e as pessoas 
decidiram que começariam a se 
vestir da maneira que as faziam se 
sentir bem e felizes.

(A) NOTA 
Muito bonito de vê como 

� cou a escadaria de Mãe Luíza 
após a intervenção de mosaicos 
feitos por artistas natalenses. As 
cores e os desenhos encantam, 
sobretudo os turistas. Parabéns 
aos mosaicista Wendell Batista, 
Gildeci Pereira, Liana Diógenes, 
João Batista de Lima, Rosangela 
Rocha e também a prefeitura pe-
lo investimento no espaço.

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Happy    Birthday
Márcia Kafensztok, Arthur Madru-ga, Adeilson Varela, Elliane Moura, Marlene Ramalho, Margareth Grilo Amanhã Giovanni Rosado, Erick Pereira, Roberto Bezerra, Denise Barcellos e o caçula da coluna 

 Pedro Augusto

“
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Vênus e Plutão em conjunção na sua Casa 10 
garantem a você garra em dobro para investir na 
carreira! Você está ambiciosa e lutará com unhas 
e dentes pelo que deseja, mas a Lua na Casa 12 
avisa que é melhor não confi ar demais nas pessoas.

Seu lar será seu porto seguro hoje e tudo que você 
vai querer é estar em casa, no colo dos parentes 
mais chegados. Inclusive, quem puder trabalhar 
em casa vai contar com o apoio de mulheres da 
família.

Trabalhar em equipe e trocar experiências com os colegas 
pode ser muito positivo para você, além de agilizar o 
cumprimento das metas do dia. Mas alguns confl itos e 
decepções também podem ocorrer, por isso, evite assuntos 
polêmicos e tente controlar os ânimos mais exaltados.

Vênus e Plutão na Casa 3 deixam seu poder de 
comunicação afi ado — além de escolher palavras 
gentis e carinhosas para falar com as pessoas, você 
saberá direitinho como acertar o coração delas.

Quem trabalha em equipe ou sociedade vai 
precisar de muito jogo de cintura para driblar as 
divergências hoje. Tá liberada pra defender suas 
opiniões, mas com muito jeitinho para não brigar.

Esta tende a ser uma ótima fase para o seu bolso. 
Além de ter boas oportunidades de ganhar 
dinheiro e aumentar seus rendimentos, você terá 
mais facilidade para economizar e até para fazer 
uma poupança pensando no futuro.

O dia é favorável para viajar ou fazer contato 
com pessoas que moram longe. Mas você pode 
enfrentar alguns imprevistos, por isso, não deixe 
nada para fazer de última hora. E a dica também 
vale para quem vai trabalhar!

Com Vênus e Plutão em conjunção na sua Casa 1, 
você terá tudo que precisa para conquistar seus 
sonhos e atingir suas metas mais ambiciosas. A Lua 
na Casa 3 ainda garante carisma e boa lábia para 
convencer as pessoas e conseguir tudo que quiser.

Os astros indicam um bom momento para quem planeja mudar 
de casa ou de emprego, estimulando também o desapego. É 
um bom dia para dar uma geral nos armários, mexer nos seus 
guardados e separar tudo que não usa mais, seja para doar ou 
descartar — isso deve renovar as energias ao seu redor.

Preocupações com grana ou com uma dívida te 
dão um empurrãozinho para se dedicar mais ao 
trabalho ou a buscar meios alternativos de ganhar 
dinheiro. Só evite recorrer aos amigos, pois pode 
se decepcionar.

A Lua indica que você pode fazer parcerias muito 
vantajosas no trabalho. Una-se aos colegas para 
agilizar as tarefas e atingir logo as metas do dia, e 
também estimule a troca de ideias, pois isso deve 
garantir soluções bem criativas para os desafi os.

Vênus e Plutão iluminam a sua Casa das Associações e te 
ajudam a encontrar bons aliados para os seus projetos. 
Trabalhar em equipe será uma ótima alternativa para agilizar 
as tarefas e chegar mais perto dos seus ideais, só precisa ter 
cuidado para não impor demais as suas vontades.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
Aguinaldo Silva é sempre alguém 
muito procurado para apresentar 
trabalhos no streaming...... Pelo 
menos, por enquanto, não tem 
nada anunciado.Na segunda-

feira, 7h45, ao vivo, HBO Max 
e TNT exibem o sorteio das 

oitavas de � nal da Champions 
League...... As partidas dessa 

etapa serão realizadas a partir da 
segunda quinzena de fevereiro 

de 2022.O jornalismo da Band 
pretende dar o start do “Band 
Repórter” ainda no primeiro 

semestre do ano que vem...... 
No papel, já está tudo desenhado. 
Como possibilidades, mas ainda 
distantes, os nomes de Renato 
Machado e Francisco José...... 

Por enquanto, essa faixa das 
22h45 da Band, a partir de 17 de 

janeiro, permanece inde� nida......
Haverá o “MasterChef ” diário, 

durante determinado período, e o 
programa de perguntas e respostas 

do Zeca Camargo...

Tamanho da aberração
Faça você mesmo o teste: ligue 

em qualquer um dos tantos canais 
infantis da TV paga e veri� que se 
lá os comerciais não correm soltos. 
Tem de tudo: bonecas, jogos eletrô-
nicos, brinquedos em geral.

De duas, uma: ou lá tudo pode 
ou as crianças da TV paga são dife-
rentes das crianças que assistem TV 
aberta.

Será?
Nada o� cial é falado por en-

quanto, mas movimentos internos 
indicam que a Globo está propensa 
a fazer alguma coisa no campo do 
humor para o ano que vem.

Pessoal da área já foi acionado. 
Alguma coisa, dizem, que pode 
passar por Marcelo Adnet e Paulo 
Vieira.

Sem filtro
Muita gente vinha reclamando 

nas redes sociais que a novela “Um 
Lugar ao Sol” era “carregada” na fo-
togra� a azulada, lembrando “� ltros 
de Instagram”.

Passado exatamente um mês da 
estreia, esse tom tem se amenizado 
e vem destacando cores mais vivas 
nas cenas. Parece que as reclama-
ções foram ouvidas.

Em terras lusitanas
Marcando presença na Comic 

Con em Portugal pela primeira vez, 
a Globoplay levou vários talentos da 
plataforma para seu painel no even-
to deste � m de semana.

Entre eles: Ana Clara Lima, 
Cláudia Abreu, Débora Falabella e 
Romulo Estrela.

Musical
O canal TNT vai exibir na ter-

ça-feira, às 21h30, o show “I Am 
Pabllo”, que marca o primeiro regis-
tro, ao vivo, de Pabllo Vittar.

O conteúdo e o álbum também 
terão desdobramento, no mesmo 
dia e horário, em outras plataformas 
digitais.

Melhores
Na próxima quarta-feira, no 

Rio, o “Domingão do Huck” grava 
os “Melhores do Ano”, para exibição 
no primeiro programa de 2022, 2 de 
janeiro.

Será o primeiro do Luciano Hu-
ck.

Infantil
Em comemoração ao aniversá-

rio de 17 anos da TV Rá Tim Bum, 
estreia no dia 12, o interprograma 
“Brincadeiras de Rua – Caça ao Te-
souro”. Os personagens Raissa, a Rá, 
Tim, Bum e João É Hora vão seguir 
pistas e decifrar enigmas para des-
cobrir quantos anos a TV completa. 
A animação tem a direção de Gert 
Seewald.

Quem explica 
a desigualdade 
de cenários no 
campo da produção 
infantil?

Quando se observa que os 
produtos mais vistos no strea-
ming são aqueles destinados às 
crianças e adolescentes, um im-
portante aviso de alerta deve ser 
observado.

Há um trabalho em curso, 
portanto uma grande ferramen-
ta, trabalhando na direção da 
� delização deste público.

Enquanto a televisão foi pra-
ticamente proibida de desenvol-
ver programação infantil, tomou 
cartão vermelho por conta das 
restrições impostas à publicidade, 
as demais plataformas só têm a 
agradecer. Nadam de braçada. No 
caso em questão, é tudo por elas e 
para elas.

Ninguém pode ignorar que as 
crianças, hoje, têm acesso à inter-
net, TV paga e companhia bela, 
com publicidade correndo solta em 
todos esses meios; por que, então, 
as restrições só valem para os ca-
nais da TV aberta?

Alguma coisa não está batendo.
Há uma desigualdade escanca-

rada em tudo isso. Alguém explica? 
Ou como se justi� ca? 

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Referente
a lados
opostos

Elvis
Presley,
mito do

rock

Dois 
planetas 

do Sistema
Solar

Estabele-
cimento

comercial

Livre de
qualquer
trabalho

Gordura
do porco

Blusa
solta,

larga e
comprida

Irene
Ravache,

atriz 

Sinal 
usado em
endereços
de e-mail

Organi-
zação das
Américas

(sigla)

A terceira
pessoa

do plural
(Gram.)

Uma das
cores da
madeira

Altemar
Dutra,
cantor

Estrela
cadente
(Astron.)

Afonso
Arinos,
jurista

Fêmeas 
que correm
no hipó-
dromo

Equivale a
sessenta
minutos

Ração
seca que
se dá ao

gado

(?)
pensar: 
de jeito
nenhum

Prepo-
sição in-
dicativa
de lugar

Desacom-
panhado;
sozinho

A mulher 
de cabelos

escuros 

Amassar
com o pé 
A do Brasil
é o café

Que tem 
forma plana

Sílaba de
"longo"

Interpretar papel
(no Teatro)

Consoante
de "não"

Cortar com
os dentes

Verdadeiro

Rebolar

Tarsila do 
(?), pintora

Litro
(símbolo)

Namo-
rador

Ao (?):
à toa

A língua
romana
Espécie 

de abano

O dia
decisivo
Tranqui-
lamente

Filho, 
em inglês

Passa
pelo filtro
(o café) 

Astro que
nos dá luz

e calor

3/léu — oea — son. 5/atuar. 6/marrom. 7/meteoro.

Espoortes •Natal, sábado e domingo, 11 e 12 de dezembro de 2021 15

Esportes

O Ministério Público do Esta-
do do Rio Grande do Norte 
(MPRN) irá retomar inte-

gralmente as atividades presenciais 
a partir do dia 7 de janeiro de 2022, 
observadas as recomendações dos 
órgãos de segurança sanitária em 
relação ao controle da Covid-19. 
Uma resolução que trata desse 
retorno de 100% dos seus integran-
tes será publicada na edição desta 
sexta-feira 10 do Diário O� cial do 
Estado (DOE).

A partir de 7 de janeiro, será obri-
gatória a comprovação de vacina-
ção contra a covid-19. A vacinação 
a ser comprovada corresponderá a 
pelo menos uma dose, obedecido o 
cronograma vacinal instituído pelos 
órgãos competentes, ressalvados os 
casos de crianças, cuja faixa etária 
ainda não tenha sido incluída no 
calendário. O ingresso de pessoas 
com contraindicação da vacina será 
possível mediante a apresentação 
de relatório médico com a devida 
justi� cativa.

Serão consideradas válidas pa-
ra a comprovação de vacinação as 
anotações constantes no certi� ca-
do de vacinas digital e comprovan-
te/caderneta/cartão de vacinação 
impresso em papel timbrado.

Os termos da resolução não 
afastam a necessidade de observân-
cia das regras de segurança à saúde 
e dos protocolos de enfrentamento 
à covid-19 estabelecidos no Plano 
de Contingência para Retomada 
das Atividades Presenciais.

A retomada leva em considera-
ção a redução na taxa de ocupação 
de leitos críticos para pacientes 
com covid-19 no Estado, o avanço 
da vacinação e o total de vacinados 
no MPRN.

O MPRN vai manter o regime de 
teletrabalho para os servidores da 
instituição que aderiram a essa mo-
dalidade. A necessidade de perma-
nência ou ingresso do integrante ou 
estagiário no trabalho remoto, por 
algum motivo de saúde, será ana-
lisada individualmente, mediante 
comprovação das circunstâncias 
cabíveis junto à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, por meio de apresenta-
ção de laudo ou atestado médico. A 
servidora gestante deverá permane-

cer no trabalho remoto.
O horário de funcionamento do 

MPRN será de segunda a quinta-fei-
ra, das 8h às 17h, e nas sextas-feiras, 
das 8h às 14h. Em se tratando de 
servidor cuja jornada de trabalho 
seja de 8 horas diárias, deverá haver 
o complemento da carga horária 
por meio de trabalho remoto.

O atendimento ao público, 
quando presencial, ocorrerá de se-
gunda a quinta-feira, das 8h às 15h, 
e nas sextas, das 8h às 14h, de pre-
ferência mediante agendamento. 
Esse atendimento também poderá 
ser feito de forma remota por meio 
telefônico ou eletrônico, conforme 
relação constante no Portal do Mi-
nistério Público (http://www.mprn.
mp.br/portal/inicio/servicos/servi-
cos-categorias).

Fica autorizada a realização de 
eventos presenciais, mas a ocupa-
ção máxima do local destinado para 
estes � ns deve observar os protoco-
los sanitários.

Covid-19: MPRN anuncia retorno 
integral às atividades em 2022
VOLTA | Retomada de 100% 
dos integrantes da instituição 
será em 7 de janeiro. 
Comprovação de vacinação 
contra covid passa a ser 
obrigatória para acessar 
prédios do MPRN

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA  

 
ATACADÃO SA inscrita no CNPJ: 75.315.333/0001-09, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia – LP Nº 
2021-172927/TEC/LP0282 válida até 09/12/2023, para um supermercado com 33.000,00m² de terreno, situado 
na Avenida Coronel Martiniano, Rodovia BR 427, Zona Rural, Município de Caicó/RN.  

 
JOSÉ ROBERTO MEISTER MUSSNICH  

Diretor 
 
  

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
 

ATACADÃO SA inscrita no CNPJ: 75.315.333/0001-09, 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 supermercado com 33.000,00m² de terreno, situado na Avenida Coronel Martiniano, Rodovia BR 427, 
Zona Rural, Município de Caicó/RN.  
 

JOSÉ ROBERTO MEISTER MUSSNICH  
Diretor 

 
 BRASVENTOS EOLO GERADORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME n° 11.637.090/0001-42 - NIRE nº 24.300.004.877
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada em 8 de dezembro de 2021, às 14h00, na sede social da Brasventos Eolo 
Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), subsidiária integral de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., na 
cidade de Galinhos, estado do Rio Grande do Norte, Fazenda Santa Izabel, S/N, Zona Rural, CEP 59.596-
000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, tendo em vista a presença 
de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia e, portanto, titular da totalidade 
do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: A mesa foi composta pelo Sr. Anderson de 
Oliveira, Presidente, que chamou a Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva para secretariá-lo. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Companhia, e (ii) a alteração do estatuto social para 
refletir o novo valor do capital social. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na 
Ordem do Dia, a acionista única da Companhia, deliberou por: 5.1. Aprovar a redução do capital social da 
Companhia em R$ 11.497.138,91 (onze milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, centro e trinta e oito 
reais e noventa e um centavos) por considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades 
por Ações, passando o capital social dos atuais R$101.236.381,30 (cento e um milhões, duzentos e trinta e 
seis mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta centavos), representado por 101.236.380 (cento e um milhões, 
duzentos e trinta e seis mil, trezentas e oitenta) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, totalmente subscrito e integralizado, para R$ 89.739.242,39 (oitenta e nove milhões, setecentos e 
trinta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), mediante a restituição de capital 
à única acionista da Companhia, sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social, 
mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações. 5.1.1. Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia 
não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos 
termos do artigo 173, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.2. Consignar que, em face do que dispõe o 
artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital 
social à acionista fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata, 
nos jornais adotados pela Companhia, antes de seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado 
do Rio Grande do Norte; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta 
ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do §1º, oposição à essa 
deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. 
5.1.3. Consignar que a Companhia não é emissora de debêntures, de modo que a redução de capital ora 
aprovada não demanda aprovação prévia pelos debenturistas nos termos do §3º do artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações. 5.1.4. Consignar que o valor a ser restituído será pago à acionista em moeda corrente 
nacional após decorrido o prazo e atendidas as condições descritas no item 5.1.2. acima. 5.2. Aprovar, 
observado o prazo e atendidas as condições descritas no item 5.1.2. acima, a alteração do artigo quinto do 
estatuto social da Companhia para refletir o novo valor do capital social, de modo que o caput passará a 
vigorar com a nova redação a seguir, mantida a redação de seus parágrafos: Artigo Quinto: O capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 89.739.242,39 (oitenta e nove milhões, 
setecentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), representado por 
101.236.380 (cento e um milhões, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta) ações, sendo todas 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata 
em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme 
autorização da acionista única. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos 
os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Anderson de Oliveira; Secretária: Sabrina Cassará Andrade 
da Silva. Acionista presente: Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia. A 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Galinhos, 8 de dezembro de 2021. Sabrina Cassará 
Andrade da Silva - Secretária da Mesa.

BRASVENTOS MIASSABA 3 GERADORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 11.839.616/0001-77 - NIRE nº 24.300.004.958

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 8 de dezembro de 2021, às 14h30, na sede social da Brasventos 
Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), subsidiária integral de Ventus Holding de Energia 
Eólica Ltda., na cidade de Macau, estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Canto das Umburanas,  
s/nº, RN 221, Km 10, Zona Rural, CEP 59.500-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”), conforme alterada, tendo em vista a presença de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única 
acionista da Companhia e, portanto, titular da totalidade do capital social da Companhia. 3. Composição 
da Mesa: A mesa foi composta pelo Sr. Anderson de Oliveira, Presidente, que chamou a Sra. Sabrina 
Cassará Andrade da Silva para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital 
social da Companhia, e (ii) a alteração do estatuto social para refletir o novo valor do capital social.  
5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, a acionista única 
da Companhia, deliberou por: 5.1. Aprovar a redução do capital social da Companhia em R$22.060.470,18 
(vinte e dois milhões, sessenta mil, quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) por considerá-lo 
excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital social dos atuais 
R$137.021.678,29 (cento e trinta e sete milhões, vinte e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte 
e nove centavos), representado por 137.021.678 (cento e trinta e sete milhões, vinte e um mil, seiscentos 
e setenta e oito) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e 
integralizado, para R$114.961.208,11 (cento e quatorze milhões, novecentos e sessenta e um mil, duzentos 
e oito reais e onze centavos), mediante a restituição de capital à única acionista da Companhia, sem o 
cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social, mantendo-se, portanto, inalterado o 
número de ações. 5.1.1. Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente 
exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, §1º, 
da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.2. Consignar que, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações, a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social à acionista fica 
condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata, nos jornais adotados 
pela Companhia, antes de seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 
Norte; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha 
sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do §1º, oposição à essa deliberação ou, se tiver 
havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. 5.1.3. Consignar que a Companhia 
não é emissora de debêntures, de modo que a redução de capital ora aprovada não demanda aprovação 
prévia pelos debenturistas nos termos do §3º do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.4. 
Consignar que o valor a ser restituído será pago à acionista em moeda corrente nacional após decorrido o 
prazo e atendidas as condições descritas no item 5.1.2. acima. 5.2. Aprovar, observado o prazo e atendidas 
as condições descritas no item 5.1.2. acima, a alteração do artigo quinto do estatuto social da Companhia 
para refletir o novo valor do capital social, de modo que o caput passará a vigorar com a nova redação a 
seguir, mantida a redação de seus parágrafos: Artigo Quinto: O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$114.961.208,11 (cento e quatorze milhões, novecentos e sessenta e um 
mil, duzentos e oito reais e onze centavos), representado por 137.021.678 (cento e trinta e sete milhões, 
vinte e um mil, seiscentos e setenta e oito) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia 
pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, 
§§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme autorização da acionista única. Reaberta a sessão, 
a ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: 
Anderson de Oliveira; Secretária: Sabrina Cassará Andrade da Silva. Acionista presente: Ventus Holding 
de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. Galinhos, 8 de dezembro de 2021. Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária da Mesa.
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A busca por maior e� ciência, 
inovação e valorização dos 
direitos humanos guiaram 

a de� nição das 12 Metas Nacionais 
para os órgãos da Justiça para 2022. 
Os tribunais aprovaram metas para 
promover os direitos da infância, a 
produção de inovação no Judiciário 
e a consolidação da transformação 
digital nos serviços judiciários. As 
diretrizes para a atuação dos tribu-
nais no próximo ano foram apre-
sentadas na última sexta-feira 3), no 
encerramento do 15º Encontro Na-
cional do Poder Judiciário, realizado 
pelo Conselho Nacional de Justiça.

A conselheira do CNJ Flávia Mo-
reira Guimarães Pessoa acentuou 
que a � nalidade é prestar, de forma 
permanente, serviços judiciais de 
qualidade e mais rápidos à popula-

ção. “Estamos buscando um Judici-
ário cada vez mais inovador, efetivo 
e prestando serviços de qualidade 
para toda a sociedade.”

Alicerce do planejamento es-
tratégico para a Justiça brasileira, 
as Metas Nacionais representam o 
compromisso dos tribunais com o 
aperfeiçoamento de seus serviços. 
Tema sensível para o cenário nacio-
nal, a Justiça brasileira se compro-
meteu com a promoção dos direitos 
da criança e do adolescente (Meta 
Nacional 11), com objetivos espe-
cí� cos para a Justiça do Trabalho, 
Justiça Estadual e Justiça Federal.

Outra novidade para o próximo 
ano é a inclusão da meta de estí-
mulo à inovação (Meta Nacional 9), 
objetivo a ser buscados por todos os 
segmentos de justiça, juntamente 

com a promoção da transformação 
digital Justiça 4.0 (Meta Nacional 
10), associados à gestão do presi-
dente do CNJ, ministro Luiz Fux, de 
atualização tecnológica dos órgãos 
judiciais.

A orientação, conforme expôs 
o secretário especial de Programas, 
Pesquisas e Gestão Estratégica 
do CNJ, Marcus Livio Gomes, é 
incentivar a inovação e a moderni-
zação de métodos e técnicas para 
otimizar os processos de trabalho. 
“Estamos implantando a cultura 
da inovação no Poder Judiciário, 
mudando completamente a lógica 
da forma de criação de produtos 
através do desenho colaborativo 
e da participação efetiva de servi-
dores e servidoras, magistrados e 
magistradas.”

AGORA RN

Ingresso de pessoas com contraindicação da vacina também será possível 

CNJ

Justiça inclui infância, inovação e 
transformação digital nas Metas Nacionais 
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HORÓSCOPO

Vênus e Plutão em conjunção na sua Casa 10 
garantem a você garra em dobro para investir na 
carreira! Você está ambiciosa e lutará com unhas 
e dentes pelo que deseja, mas a Lua na Casa 12 
avisa que é melhor não confi ar demais nas pessoas.

Seu lar será seu porto seguro hoje e tudo que você 
vai querer é estar em casa, no colo dos parentes 
mais chegados. Inclusive, quem puder trabalhar 
em casa vai contar com o apoio de mulheres da 
família.

Trabalhar em equipe e trocar experiências com os colegas 
pode ser muito positivo para você, além de agilizar o 
cumprimento das metas do dia. Mas alguns confl itos e 
decepções também podem ocorrer, por isso, evite assuntos 
polêmicos e tente controlar os ânimos mais exaltados.

Vênus e Plutão na Casa 3 deixam seu poder de 
comunicação afi ado — além de escolher palavras 
gentis e carinhosas para falar com as pessoas, você 
saberá direitinho como acertar o coração delas.

Quem trabalha em equipe ou sociedade vai 
precisar de muito jogo de cintura para driblar as 
divergências hoje. Tá liberada pra defender suas 
opiniões, mas com muito jeitinho para não brigar.

Esta tende a ser uma ótima fase para o seu bolso. 
Além de ter boas oportunidades de ganhar 
dinheiro e aumentar seus rendimentos, você terá 
mais facilidade para economizar e até para fazer 
uma poupança pensando no futuro.

O dia é favorável para viajar ou fazer contato 
com pessoas que moram longe. Mas você pode 
enfrentar alguns imprevistos, por isso, não deixe 
nada para fazer de última hora. E a dica também 
vale para quem vai trabalhar!

Com Vênus e Plutão em conjunção na sua Casa 1, 
você terá tudo que precisa para conquistar seus 
sonhos e atingir suas metas mais ambiciosas. A Lua 
na Casa 3 ainda garante carisma e boa lábia para 
convencer as pessoas e conseguir tudo que quiser.

Os astros indicam um bom momento para quem planeja mudar 
de casa ou de emprego, estimulando também o desapego. É 
um bom dia para dar uma geral nos armários, mexer nos seus 
guardados e separar tudo que não usa mais, seja para doar ou 
descartar — isso deve renovar as energias ao seu redor.

Preocupações com grana ou com uma dívida te 
dão um empurrãozinho para se dedicar mais ao 
trabalho ou a buscar meios alternativos de ganhar 
dinheiro. Só evite recorrer aos amigos, pois pode 
se decepcionar.

A Lua indica que você pode fazer parcerias muito 
vantajosas no trabalho. Una-se aos colegas para 
agilizar as tarefas e atingir logo as metas do dia, e 
também estimule a troca de ideias, pois isso deve 
garantir soluções bem criativas para os desafi os.

Vênus e Plutão iluminam a sua Casa das Associações e te 
ajudam a encontrar bons aliados para os seus projetos. 
Trabalhar em equipe será uma ótima alternativa para agilizar 
as tarefas e chegar mais perto dos seus ideais, só precisa ter 
cuidado para não impor demais as suas vontades.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
Aguinaldo Silva é sempre alguém 
muito procurado para apresentar 
trabalhos no streaming...... Pelo 
menos, por enquanto, não tem 
nada anunciado.Na segunda-

feira, 7h45, ao vivo, HBO Max 
e TNT exibem o sorteio das 

oitavas de � nal da Champions 
League...... As partidas dessa 

etapa serão realizadas a partir da 
segunda quinzena de fevereiro 

de 2022.O jornalismo da Band 
pretende dar o start do “Band 
Repórter” ainda no primeiro 

semestre do ano que vem...... 
No papel, já está tudo desenhado. 
Como possibilidades, mas ainda 
distantes, os nomes de Renato 
Machado e Francisco José...... 

Por enquanto, essa faixa das 
22h45 da Band, a partir de 17 de 

janeiro, permanece inde� nida......
Haverá o “MasterChef ” diário, 

durante determinado período, e o 
programa de perguntas e respostas 

do Zeca Camargo...

Tamanho da aberração
Faça você mesmo o teste: ligue 

em qualquer um dos tantos canais 
infantis da TV paga e veri� que se 
lá os comerciais não correm soltos. 
Tem de tudo: bonecas, jogos eletrô-
nicos, brinquedos em geral.

De duas, uma: ou lá tudo pode 
ou as crianças da TV paga são dife-
rentes das crianças que assistem TV 
aberta.

Será?
Nada o� cial é falado por en-

quanto, mas movimentos internos 
indicam que a Globo está propensa 
a fazer alguma coisa no campo do 
humor para o ano que vem.

Pessoal da área já foi acionado. 
Alguma coisa, dizem, que pode 
passar por Marcelo Adnet e Paulo 
Vieira.

Sem filtro
Muita gente vinha reclamando 

nas redes sociais que a novela “Um 
Lugar ao Sol” era “carregada” na fo-
togra� a azulada, lembrando “� ltros 
de Instagram”.

Passado exatamente um mês da 
estreia, esse tom tem se amenizado 
e vem destacando cores mais vivas 
nas cenas. Parece que as reclama-
ções foram ouvidas.

Em terras lusitanas
Marcando presença na Comic 

Con em Portugal pela primeira vez, 
a Globoplay levou vários talentos da 
plataforma para seu painel no even-
to deste � m de semana.

Entre eles: Ana Clara Lima, 
Cláudia Abreu, Débora Falabella e 
Romulo Estrela.

Musical
O canal TNT vai exibir na ter-

ça-feira, às 21h30, o show “I Am 
Pabllo”, que marca o primeiro regis-
tro, ao vivo, de Pabllo Vittar.

O conteúdo e o álbum também 
terão desdobramento, no mesmo 
dia e horário, em outras plataformas 
digitais.

Melhores
Na próxima quarta-feira, no 

Rio, o “Domingão do Huck” grava 
os “Melhores do Ano”, para exibição 
no primeiro programa de 2022, 2 de 
janeiro.

Será o primeiro do Luciano Hu-
ck.

Infantil
Em comemoração ao aniversá-

rio de 17 anos da TV Rá Tim Bum, 
estreia no dia 12, o interprograma 
“Brincadeiras de Rua – Caça ao Te-
souro”. Os personagens Raissa, a Rá, 
Tim, Bum e João É Hora vão seguir 
pistas e decifrar enigmas para des-
cobrir quantos anos a TV completa. 
A animação tem a direção de Gert 
Seewald.

Quem explica 
a desigualdade 
de cenários no 
campo da produção 
infantil?

Quando se observa que os 
produtos mais vistos no strea-
ming são aqueles destinados às 
crianças e adolescentes, um im-
portante aviso de alerta deve ser 
observado.

Há um trabalho em curso, 
portanto uma grande ferramen-
ta, trabalhando na direção da 
� delização deste público.

Enquanto a televisão foi pra-
ticamente proibida de desenvol-
ver programação infantil, tomou 
cartão vermelho por conta das 
restrições impostas à publicidade, 
as demais plataformas só têm a 
agradecer. Nadam de braçada. No 
caso em questão, é tudo por elas e 
para elas.

Ninguém pode ignorar que as 
crianças, hoje, têm acesso à inter-
net, TV paga e companhia bela, 
com publicidade correndo solta em 
todos esses meios; por que, então, 
as restrições só valem para os ca-
nais da TV aberta?

Alguma coisa não está batendo.
Há uma desigualdade escanca-

rada em tudo isso. Alguém explica? 
Ou como se justi� ca? 

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Referente
a lados
opostos

Elvis
Presley,
mito do

rock

Dois 
planetas 

do Sistema
Solar

Estabele-
cimento

comercial

Livre de
qualquer
trabalho

Gordura
do porco

Blusa
solta,

larga e
comprida

Irene
Ravache,

atriz 

Sinal 
usado em
endereços
de e-mail

Organi-
zação das
Américas

(sigla)

A terceira
pessoa

do plural
(Gram.)

Uma das
cores da
madeira

Altemar
Dutra,
cantor

Estrela
cadente
(Astron.)

Afonso
Arinos,
jurista

Fêmeas 
que correm
no hipó-
dromo

Equivale a
sessenta
minutos

Ração
seca que
se dá ao

gado

(?)
pensar: 
de jeito
nenhum

Prepo-
sição in-
dicativa
de lugar

Desacom-
panhado;
sozinho

A mulher 
de cabelos

escuros 

Amassar
com o pé 
A do Brasil
é o café

Que tem 
forma plana

Sílaba de
"longo"

Interpretar papel
(no Teatro)

Consoante
de "não"

Cortar com
os dentes

Verdadeiro

Rebolar

Tarsila do 
(?), pintora

Litro
(símbolo)

Namo-
rador

Ao (?):
à toa

A língua
romana
Espécie 

de abano

O dia
decisivo
Tranqui-
lamente

Filho, 
em inglês

Passa
pelo filtro
(o café) 

Astro que
nos dá luz

e calor

3/léu — oea — son. 5/atuar. 6/marrom. 7/meteoro.
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Esportes

O Ministério Público do Esta-
do do Rio Grande do Norte 
(MPRN) irá retomar inte-

gralmente as atividades presenciais 
a partir do dia 7 de janeiro de 2022, 
observadas as recomendações dos 
órgãos de segurança sanitária em 
relação ao controle da Covid-19. 
Uma resolução que trata desse 
retorno de 100% dos seus integran-
tes será publicada na edição desta 
sexta-feira 10 do Diário O� cial do 
Estado (DOE).

A partir de 7 de janeiro, será obri-
gatória a comprovação de vacina-
ção contra a covid-19. A vacinação 
a ser comprovada corresponderá a 
pelo menos uma dose, obedecido o 
cronograma vacinal instituído pelos 
órgãos competentes, ressalvados os 
casos de crianças, cuja faixa etária 
ainda não tenha sido incluída no 
calendário. O ingresso de pessoas 
com contraindicação da vacina será 
possível mediante a apresentação 
de relatório médico com a devida 
justi� cativa.

Serão consideradas válidas pa-
ra a comprovação de vacinação as 
anotações constantes no certi� ca-
do de vacinas digital e comprovan-
te/caderneta/cartão de vacinação 
impresso em papel timbrado.

Os termos da resolução não 
afastam a necessidade de observân-
cia das regras de segurança à saúde 
e dos protocolos de enfrentamento 
à covid-19 estabelecidos no Plano 
de Contingência para Retomada 
das Atividades Presenciais.

A retomada leva em considera-
ção a redução na taxa de ocupação 
de leitos críticos para pacientes 
com covid-19 no Estado, o avanço 
da vacinação e o total de vacinados 
no MPRN.

O MPRN vai manter o regime de 
teletrabalho para os servidores da 
instituição que aderiram a essa mo-
dalidade. A necessidade de perma-
nência ou ingresso do integrante ou 
estagiário no trabalho remoto, por 
algum motivo de saúde, será ana-
lisada individualmente, mediante 
comprovação das circunstâncias 
cabíveis junto à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, por meio de apresenta-
ção de laudo ou atestado médico. A 
servidora gestante deverá permane-

cer no trabalho remoto.
O horário de funcionamento do 

MPRN será de segunda a quinta-fei-
ra, das 8h às 17h, e nas sextas-feiras, 
das 8h às 14h. Em se tratando de 
servidor cuja jornada de trabalho 
seja de 8 horas diárias, deverá haver 
o complemento da carga horária 
por meio de trabalho remoto.

O atendimento ao público, 
quando presencial, ocorrerá de se-
gunda a quinta-feira, das 8h às 15h, 
e nas sextas, das 8h às 14h, de pre-
ferência mediante agendamento. 
Esse atendimento também poderá 
ser feito de forma remota por meio 
telefônico ou eletrônico, conforme 
relação constante no Portal do Mi-
nistério Público (http://www.mprn.
mp.br/portal/inicio/servicos/servi-
cos-categorias).

Fica autorizada a realização de 
eventos presenciais, mas a ocupa-
ção máxima do local destinado para 
estes � ns deve observar os protoco-
los sanitários.

Covid-19: MPRN anuncia retorno 
integral às atividades em 2022
VOLTA | Retomada de 100% 
dos integrantes da instituição 
será em 7 de janeiro. 
Comprovação de vacinação 
contra covid passa a ser 
obrigatória para acessar 
prédios do MPRN
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 BRASVENTOS EOLO GERADORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME n° 11.637.090/0001-42 - NIRE nº 24.300.004.877
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada em 8 de dezembro de 2021, às 14h00, na sede social da Brasventos Eolo 
Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), subsidiária integral de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., na 
cidade de Galinhos, estado do Rio Grande do Norte, Fazenda Santa Izabel, S/N, Zona Rural, CEP 59.596-
000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, tendo em vista a presença 
de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia e, portanto, titular da totalidade 
do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: A mesa foi composta pelo Sr. Anderson de 
Oliveira, Presidente, que chamou a Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva para secretariá-lo. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Companhia, e (ii) a alteração do estatuto social para 
refletir o novo valor do capital social. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na 
Ordem do Dia, a acionista única da Companhia, deliberou por: 5.1. Aprovar a redução do capital social da 
Companhia em R$ 11.497.138,91 (onze milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, centro e trinta e oito 
reais e noventa e um centavos) por considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades 
por Ações, passando o capital social dos atuais R$101.236.381,30 (cento e um milhões, duzentos e trinta e 
seis mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta centavos), representado por 101.236.380 (cento e um milhões, 
duzentos e trinta e seis mil, trezentas e oitenta) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, totalmente subscrito e integralizado, para R$ 89.739.242,39 (oitenta e nove milhões, setecentos e 
trinta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), mediante a restituição de capital 
à única acionista da Companhia, sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social, 
mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações. 5.1.1. Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia 
não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos 
termos do artigo 173, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.2. Consignar que, em face do que dispõe o 
artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital 
social à acionista fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata, 
nos jornais adotados pela Companhia, antes de seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado 
do Rio Grande do Norte; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta 
ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do §1º, oposição à essa 
deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. 
5.1.3. Consignar que a Companhia não é emissora de debêntures, de modo que a redução de capital ora 
aprovada não demanda aprovação prévia pelos debenturistas nos termos do §3º do artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações. 5.1.4. Consignar que o valor a ser restituído será pago à acionista em moeda corrente 
nacional após decorrido o prazo e atendidas as condições descritas no item 5.1.2. acima. 5.2. Aprovar, 
observado o prazo e atendidas as condições descritas no item 5.1.2. acima, a alteração do artigo quinto do 
estatuto social da Companhia para refletir o novo valor do capital social, de modo que o caput passará a 
vigorar com a nova redação a seguir, mantida a redação de seus parágrafos: Artigo Quinto: O capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 89.739.242,39 (oitenta e nove milhões, 
setecentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), representado por 
101.236.380 (cento e um milhões, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta) ações, sendo todas 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata 
em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme 
autorização da acionista única. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos 
os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Anderson de Oliveira; Secretária: Sabrina Cassará Andrade 
da Silva. Acionista presente: Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia. A 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Galinhos, 8 de dezembro de 2021. Sabrina Cassará 
Andrade da Silva - Secretária da Mesa.

BRASVENTOS MIASSABA 3 GERADORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 11.839.616/0001-77 - NIRE nº 24.300.004.958

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 8 de dezembro de 2021, às 14h30, na sede social da Brasventos 
Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), subsidiária integral de Ventus Holding de Energia 
Eólica Ltda., na cidade de Macau, estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Canto das Umburanas,  
s/nº, RN 221, Km 10, Zona Rural, CEP 59.500-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”), conforme alterada, tendo em vista a presença de Ventus Holding de Energia Eólica Ltda., única 
acionista da Companhia e, portanto, titular da totalidade do capital social da Companhia. 3. Composição 
da Mesa: A mesa foi composta pelo Sr. Anderson de Oliveira, Presidente, que chamou a Sra. Sabrina 
Cassará Andrade da Silva para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital 
social da Companhia, e (ii) a alteração do estatuto social para refletir o novo valor do capital social.  
5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, a acionista única 
da Companhia, deliberou por: 5.1. Aprovar a redução do capital social da Companhia em R$22.060.470,18 
(vinte e dois milhões, sessenta mil, quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) por considerá-lo 
excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital social dos atuais 
R$137.021.678,29 (cento e trinta e sete milhões, vinte e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte 
e nove centavos), representado por 137.021.678 (cento e trinta e sete milhões, vinte e um mil, seiscentos 
e setenta e oito) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e 
integralizado, para R$114.961.208,11 (cento e quatorze milhões, novecentos e sessenta e um mil, duzentos 
e oito reais e onze centavos), mediante a restituição de capital à única acionista da Companhia, sem o 
cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social, mantendo-se, portanto, inalterado o 
número de ações. 5.1.1. Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente 
exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, §1º, 
da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.2. Consignar que, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações, a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social à acionista fica 
condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata, nos jornais adotados 
pela Companhia, antes de seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 
Norte; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha 
sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do §1º, oposição à essa deliberação ou, se tiver 
havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. 5.1.3. Consignar que a Companhia 
não é emissora de debêntures, de modo que a redução de capital ora aprovada não demanda aprovação 
prévia pelos debenturistas nos termos do §3º do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.4. 
Consignar que o valor a ser restituído será pago à acionista em moeda corrente nacional após decorrido o 
prazo e atendidas as condições descritas no item 5.1.2. acima. 5.2. Aprovar, observado o prazo e atendidas 
as condições descritas no item 5.1.2. acima, a alteração do artigo quinto do estatuto social da Companhia 
para refletir o novo valor do capital social, de modo que o caput passará a vigorar com a nova redação a 
seguir, mantida a redação de seus parágrafos: Artigo Quinto: O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$114.961.208,11 (cento e quatorze milhões, novecentos e sessenta e um 
mil, duzentos e oito reais e onze centavos), representado por 137.021.678 (cento e trinta e sete milhões, 
vinte e um mil, seiscentos e setenta e oito) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia 
pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, 
§§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme autorização da acionista única. Reaberta a sessão, 
a ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: 
Anderson de Oliveira; Secretária: Sabrina Cassará Andrade da Silva. Acionista presente: Ventus Holding 
de Energia Eólica Ltda., única acionista da Companhia. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. Galinhos, 8 de dezembro de 2021. Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária da Mesa.
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A busca por maior e� ciência, 
inovação e valorização dos 
direitos humanos guiaram 

a de� nição das 12 Metas Nacionais 
para os órgãos da Justiça para 2022. 
Os tribunais aprovaram metas para 
promover os direitos da infância, a 
produção de inovação no Judiciário 
e a consolidação da transformação 
digital nos serviços judiciários. As 
diretrizes para a atuação dos tribu-
nais no próximo ano foram apre-
sentadas na última sexta-feira 3), no 
encerramento do 15º Encontro Na-
cional do Poder Judiciário, realizado 
pelo Conselho Nacional de Justiça.

A conselheira do CNJ Flávia Mo-
reira Guimarães Pessoa acentuou 
que a � nalidade é prestar, de forma 
permanente, serviços judiciais de 
qualidade e mais rápidos à popula-

ção. “Estamos buscando um Judici-
ário cada vez mais inovador, efetivo 
e prestando serviços de qualidade 
para toda a sociedade.”

Alicerce do planejamento es-
tratégico para a Justiça brasileira, 
as Metas Nacionais representam o 
compromisso dos tribunais com o 
aperfeiçoamento de seus serviços. 
Tema sensível para o cenário nacio-
nal, a Justiça brasileira se compro-
meteu com a promoção dos direitos 
da criança e do adolescente (Meta 
Nacional 11), com objetivos espe-
cí� cos para a Justiça do Trabalho, 
Justiça Estadual e Justiça Federal.

Outra novidade para o próximo 
ano é a inclusão da meta de estí-
mulo à inovação (Meta Nacional 9), 
objetivo a ser buscados por todos os 
segmentos de justiça, juntamente 

com a promoção da transformação 
digital Justiça 4.0 (Meta Nacional 
10), associados à gestão do presi-
dente do CNJ, ministro Luiz Fux, de 
atualização tecnológica dos órgãos 
judiciais.

A orientação, conforme expôs 
o secretário especial de Programas, 
Pesquisas e Gestão Estratégica 
do CNJ, Marcus Livio Gomes, é 
incentivar a inovação e a moderni-
zação de métodos e técnicas para 
otimizar os processos de trabalho. 
“Estamos implantando a cultura 
da inovação no Poder Judiciário, 
mudando completamente a lógica 
da forma de criação de produtos 
através do desenho colaborativo 
e da participação efetiva de servi-
dores e servidoras, magistrados e 
magistradas.”

AGORA RN

Ingresso de pessoas com contraindicação da vacina também será possível 

CNJ

Justiça inclui infância, inovação e 
transformação digital nas Metas Nacionais 
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ABC inicia hoje pré-temporada 
com grupo ainda incompleto

Será dado neste 
sábado (10) o 
start na prepa-

ração do ABC para 
as competições da 
temporada 2022. 
Com “atraso” de 
dois dias (a reapre-
sentação estava 
inicialmente agen-
dada para a última 
quinta-feira, 9), o 
Alvinegro dá o pri-
meiro passo pensando, primeiramente, no Campeonato Potiguar, cuja 
rodada inaugural está marcada para o dia 9 de janeiro. Hoje, o elenco 
abecedista começa os trabalhos ainda incompleto, carente de algumas 
peças que certamente serão con� rmadas ao longo dos próximos dias. 
Internamente, a correria tem sido grande para fechar os acordos e anun-
ciar os reforços, mas até agora ( fechamento da coluna), apenas 6 nomes 
foram divulgados. Logo mais, no CT, outros atletas devem ser apresenta-
dos pela diretoria como contratações para o ano que vem.

RENNÊ CARVALHO

Comparativo
Começando os trabalhos de pre-

paração apenas hoje, � ca inevitável 
não fazer a comparação do ABC 
com a pré-temporada de seu rival e 
maior ameaça no Estadual de 2022, 
América. O Alvirrubro já vem traba-
lhando � rme há 2 semanas e largou 
na frente, pelo menos na parte física. 
Provável que, na semana que vem, 
os trabalhos no CT Abílio Medeiros 
já sejam mais focados em táticas.

Tabela
Ainda não foi divulgada (até o 

fechamento da coluna) a tabela do 
Campeonato Potiguar. A Federação 
pretende fazer o anúncio, no máximo, 
na segunda-feira. A demora está, prin-
cipalmente, no fato de que a Copa do 
Nordeste também não teve suas roda-
das detalhadas. A FNF quer divulgar 
sua tabela já sabendo das datas em que 
o Globo, único representante do RN na 
Copa regional, estará impossibilitado.

Burocracia
Apesar de anunciado o� cial-

mente, o atacante Zé Eduardo 
ainda não começou a treinar ao 
lado de seus novos companheiros 
no América. O clube está esbar-
rando na burocracia para � na-
lizar o processo de empréstimo 
com o Cruzeiro. A papelada ainda 
não está pronta e, por isso, Zé 
segue trabalhando a parte física 
por conta própria, aguardando o 
desfecho.

São Paulo
Destaques de ABC e América 

na Série D, os ex-jogadores do 
Globo, Negueba e Erick Varão, 
foram anunciados o� cialmente 
como reforços do Mirassol, de São 
Paulo. Os dois disputarão o Cam-
peonato Paulista pelo clube, que 
também está na Série C do Cam-
peonato Brasileiro. Perdas im-
portantes para a dupla potiguar. 
Desejar sorte aos dois jogadores 
no novo desa� o.

Incompetência
O Brasileirão deu mais uma 

mostra de que não tolera incom-
petência esportiva. Caiu para a 
Série B, pela terceira vez na sua 
história, o “imortal” Grêmio. Do-
no de uma campanha pra lá de 
irregular durante boa parte da 
competição, o clube só quis reagir 
na reta � nal, quando não tinha 
mais tempo. Agora vai jogar a se-
gundona ao lado de Vasco e Cru-
zeiro. Que fase!

O encerramento do Campeona-
to Brasileiro de 2021, que foi 
� nalizado na quinta 9, con-

� rmou uma marca negativa para os 
clubes do Nordeste: com as quedas 
de Bahia e Sport, será a primeira vez, 
em sete anos, que a elite do futebol 
nacional terá menos de três represen-
tantes nordestinos. A última vez em 

que isso aconteceu foi na temporada 
2015, que � cou marcada pela melhor 
campanha de um clube da região até 
então. O Sport, o único representante 
do Nordeste naquele campeonato, 
terminou na sexta colocação e � cou 
a três pontos de disputar a Copa Li-
bertadores da América.

Já na atual edição do Brasileirão, 
o Sport consolidou o próprio rebaixa-
mento para a segunda divisão na 35 
rodada do campeonato, quando per-
deu para o São Paulo por 2 a 0 e viu 
o Juventude, adversário direto e que 
escapou da queda na última rodada, 
vencer o Bragantino por 1 a 0 com o 
gol de Ricardo Bueno. Os resultados 

tiraram as chances matemáticas de 
escape do Leão, que amargou o quin-
to rebaixamento da sua história.

Com o Bahia, a história foi com-
pletamente diferente. O Tricolor che-
gou a última rodada com chances re-
ais de escapar. Se não vencesse a sua 
partida, que era contra o Fortaleza 
no Castelão, precisava � car de olho 
nos jogos de Juventude x Corinthians 
e Grêmio x Atlético MG.

Ás 23:30, todos os jogos estavam 
encerrados, e o pior cenário para o 
torcedor baiano aconteceu. A der-
rota para o Fortaleza e a vitória do 
Juventude con� rmaram o quarto 
rebaixamento da história do Esqua-

drão, que só conseguiu vencer um ti-
me do G-5 durante todo o Brasileirão: 
o Fortaleza, no primeiro turno.

Os erros
Nenhum time cai à toa. Em todo 

o campeonato, Bahia e Sport tiveram 
38% e 33% de aproveitamento, res-
pectivamente. Em relação ao núme-
ro de derrotas, os baianos perderam 
17 e os pernambucanos 18 partidas. 
No extracampo, as coisas também 
não foram bem: entre novembro de 
2020 e outubro de 2021, o Sport teve 
seis presidentes diferentes a frente da 
diretoria do clube. Já no Tricolor, hou-
ve salários e direitos de imagem atra-

sados (que motivaram jogadores a 
não conceder entrevistas e nem con-
centrar no CT do time) afastamentos 
e trocas de treinadores. Todos esses 
fatores in� uenciaram o fracasso den-
tro das quatro linhas, e nem mesmo 
os jogadores “medalhôes” como Her-
nanes e Rodriguinho puderam rever-
ter essa situação.

Agora, Ceará e Fortaleza serão 
os únicos representantes do futebol 
nordestino na série A em 2022. Como 
ponto positivo, o Leão e o Vozão tam-
bém representarão a região nas prin-
cipais competições internacionais 
da América do Sul: a Libertadores e a 
Copa Sul-Americana.

DIVULGAÇÃO

Na atual edição do Brasileirão, o Sport consolidou o próprio rebaixamento para a segunda divisão na 35 rodada do campeonato, quando perdeu para o São Paulo

REGISTRO| Última vez em 
que isso aconteceu foi na 
temporada 2015, melhor 
campanha de um clube 
da região até então

Série A 2022 terá  
menor número de 
clubes nordestinos 
dos últimos 7 anos

AGIF


