
PALMAS-TO, 11 A 18 DE OUTUBRO DE 2021 - ANO VII - Nº 326

Folha Capital
O JORNAL DE QUEM CONSTRÓI O TOCANTINS jornal filiado a

Carlesse assina convênios e 
começa a liberar R$ 2,9 bilhões

TOCANDO EM FRENTE

GOVERNADOR ESTEVE EM TALISMÃ, NO EXTREMO SUL DO ESTADO, ONDE ASSINOU CONVÊNIOS PARA DIVERSAS OBRAS.

O governador do Estado do Tocantins, 
Mauro Carlesse, assinou na quarta-feira, 
13, os primeiros 20 convênios do programa 
Tocando em Frente e os Termos de Coopera-
ção do Pró-município para a destinação de 
recursos do Tesouro Estadual para obras de 
infraestrutura e equipamentos públicos. A 
solenidade que formalizou as parcerias foi 
realizada na sede da Prefeitura de Talismã, 
no extremo sul do Estado, com a presença dos 
gestores municipais das cidades beneficiadas.

Por meio dos convênios, o Governo do 
Tocantins está destinando R$ 2 milhões por 
município para execução de obras como cen-
tros esportivos, quadras de esportes, praças, 
feiras cobertas e orlas turísticas. - P2

Governo do Tocantins investe mais de R$ 3 milhões nos municípios, por meio dos convênios do Tocando em Frente e do Pró-município

Divulgação

“EMPRESA MORHENA OFERTA VAGAS EXCLUSIVAS 
PARA PCDS E REABILITADOS PARA ATUAR NAS 
ÁREAS DA LIMPEZA E ADMINISTRATIVA. NÃO É 
NECESSÁRIO TER EXPERIÊNCIA. ENVIAR CURRÍCULO 
PARA: RH.TO@MORHENA.COM.BR“
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Carlesse começa a assinar 
convênios de R$ 2,9 bilhões

TOCANDO EM FRENTE

SERÃO SELECIONADAS 51 INICIATIVAS CULTURAIS QUE RECEBERÃO 
PRÊMIO DE R$ 10 MIL CADA, ORIUNDOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC.

O governador do Estado 
do Tocantins, Mauro Car-
lesse, assinou na quarta-feira, 
13, os primeiros 20 convênios 
do programa Tocando em 
Frente e os Termos de Coop-
eração do Pró-município 
para a destinação de recur-
sos do Tesouro Estadual 
para obras de infraestrutura 
e equipamentos públicos. 
A solenidade que formal-
izou as parcerias foi real-
izada na sede da Prefeitura 
de Talismã, no extremo sul 
do Estado, com a presença 
dos gestores municipais das 
cidades beneficiadas.

Por meio dos convênios, o 
Governo do Tocantins está 
destinando R$ 2 milhões por 
município para execução de 
obras como centros esporti-

vos, quadras de esportes, 
praças, feiras cobertas e orlas 
turísticas para cidades banha-
das por rios e lagos, mediante 
a apresentação do respectivo 
projeto e a documentação 
necessária para celebrar a 
parceria. Já por meio do Pró-
município, um eixo de investi-
mento do Tocando em Frente, 
o Executivo está destinando 
R$ 1,020 milhão para obras 
de pavimentação ou recupe-
ração de pavimentos urbanos, 
totalizando R$ 3,020 milhões. 
A partir da celebração dos con-
vênios, os municípios ficam 
responsáveis pela execução 
das obras.

O governador Mauro 
Carlesse  lembrou que, 
ainda quando era depu-
tado, procurou privilegiar 

os municípios por meio de 
emendas parlamentares. 
Agora, na condição de gov-
ernador do Estado, idealizou 
o programa Tocando em 
Frente para beneficiar os 
139 municípios, com inves-
timentos na ordem de R$ 2,9 
bilhões até 2022.

O Governador afirmou que 
esse projeto só está sendo pos-
sível em virtude das medidas 
tomadas no início da gestão, 
que permitiram o ajuste fiscal 
e a recuperação da credi-
bilidade do Estado. "Esses 
recursos são do próprio Tes-
ouro Estadual e vão ben-
eficiar todos os municípios. 
É motivo de muita alegria 
poder ajudar a desenvolver 
cada localidade", garantiu o 
Governador.

Carlesse esteve em Talismã, no extremo sul do estado, onde liberou R$ 3 milhões para obras através de programa

Esequias Araújo/Governo do Tocantins

AGRICULTURA FAMILIAR

O Governo do Tocantins, 
por meio do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Tocantins (Ruraltins), iniciou 
pela região sul a entrega dos 
36 tratores adquiridos por 
meio de convênio firmado com 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Aquicultura (Mapa) 
e também com emendas desti-
nadas pelo deputado federal 
Carlos Gaguim e pelo senador 
Eduardo Gomes.

Com investimento de R$ 
4,7 milhões pelo Convênio 
nº 890153/2019, os tratores 
fazem parte do projeto denom-
inado Ferramentas Estru-
turantes para a Agricultura, 
desenvolvido pelo Ruraltins 
em prol do desenvolvim-
ento social e econômico dos 
pequenos produtores rurais 
nos municípios tocantinenses.

Os municípios contempla-
dos nesta primeira remessa 
foram: Araguaçu, Cariri, 

Dueré, Figueirópolis, Gurupi, 
Jaú do Tocantins, Palmeirópo-
lis, Sandolândia, São Valério 
da Natividade e Talismã.

O presidente do órgão 
rural, Fabiano Miranda, afir-
mou que o investimento na 
mecanização agrícola é essen-
cial para o desenvolvimento 
do agronegócio no Estado. 
Segundo ele, a junção de 
forças do governador Mauro 
Carlesse, do deputado Carlos 
Gaguim e do senador Edu-
ardo Gomes foi de grande 
relevância para possibilitar 
a aquisição dos tratores e 
fortalecer as ações do setor 
agrícola dos municípios con-
templados.

“Essa ação tem o intuito 
de alcançar 1.800 produto-
res de forma direta e, assim, 
fomentar o setor agropecuário, 
gerando renda e aquecendo 
a economia local e regional”, 
observou o Fabiano Miranda.

Governo inicia entrega de 
36 tratores para pequenos
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Em 1989, Ralph Lauren 
ajudou Nina Hyde a mobilizar 
a indústria da moda, arrecadar 
fundos e fundar o Centro Nina 
Hyde de Pesquisa do Câncer 
de Mama, na Universidade de 
Georgetown, em homenagem à 
jornalista de moda Nina Hyder 
que viria a perder a batalha 
contra a doença em 1990, não 
sem antes pegar o microfone 
e gritar. Falou abertamente 
sobre o câncer, encorajou mul-
heres a fazerem mamografia 
mais cedo, se auto examinar e 
investigar o histórico familiar. 
Amigo de Nina, Lauren em 1994, 
em parceria com o principal 
órgão da moda estadunidense, 
o Council of Fashion Designers 
of America (CFDA), o estilista 
lançou a campanha “Fashion 
Targets Breast Cancer”, aju-
dando a financiar pesquisas e 
conscientizar mulheres em todo 
o país. Pouco tempo depois a 
campanha rebatizada como “O 
Câncer de Mama no Alvo da 
Moda” chegou no Brasil.

O mês de outubro é dedi-
cado a informar sobre o câncer 
de mama e a sua prevenção. A 
ideia é conscientizar, principal-
mente as mulheres acima dos 40 
anos, para a correta prevenção 
e ajudar as pessoas que estão 
passando ou já passaram pela 
doença a se amarem. Vale tudo 
para aumentar a autoestima – 
um presente, uma doação, um 
gesto ou uma atitude.

Essa história, do “Outubro 
Rosa”, em que o laço cor-de-
rosa é o símbolo da luta contra 
o câncer de mana, foi lançada 
pela Fundação Susan G. Komen 
for the Cure, o laço é distribuído 
aos primeiros participantes da 
Corrida pela Cura, em Nova 
Iorque, que até hoje é realizada 
anualmente. A história se deu 
no final da década de 70, depois 

que Susan Goodman Komen, 
descobriu ter câncer ao diag-
nosticar um tumor na mama. 
Naquele momento a jovem se 
viu sem rumo, pois na época não 
havia tratamento para a cura da 
doença, muito menos métodos 
de prevenção. Sua sentença 
serviu de inspiração para que 
Nancy Goodman Brinker, irmã 
e melhor amiga de Susan, prom-
etesse que faria o possível para 
descobrir a cura e a conscien-
tização pública da cancerização 
na mama. As primeiras ações 
no Brasil apareceram apenas 
em 2002, com a iluminação em 
rosa do monumento do Obelisco 
do Ibirapuera, situado em São 
Paulo-SP. Desde 2010 o Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva, o INCA, partic-
ipa deste movimento. Promov-
endo espaços de discussão sobre 
o controle do câncer de mama e 
divulgando e disponibilizando 
seus materiais informativos, tra-
zendo qualidade para o debate, 
tanto para os profissionais da 
saúde quanto para a sociedade.

De acordo com Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), 
órgão vinculado ao Ministério da 
Saúde, quase 30% dos tumores 
detectados em mulheres em 2020 
são nas mamas. Dentre todas as 
localizações computadas pelo 
Instituto, ele ainda aparece com 
a maior taxa de mortalidade, 
sendo 16,4% do total de óbitos 
por cânceres. As chances de 
cura ficam, cada vez maiores 
com o diagnóstico precoce da 
doença. A partir deste momento 
as mulheres ganharam a maior 
aliada na busca da prevenção, 
diagnóstico, tratamento e cura 
da doença. 

Marttha Franco Ramos, Con-
selheira Federal de Farmácia e 

Presidente da Fundação Escola de 
Saúde Pública de Palmas (FESP). 

Câncer de mama uma 
história de mobilização

FALANDO
DE SAÚDEFesp vai receber apoio do 

plano de residência em saúde

PROGRAMA NACIONAL

ENTIDADE FOI APROVADA EM 1º LUGAR. AO TODO, 34 INSTITUIÇÕES DE 
SAÚDE PÚBLICA FORAM CONTEMPLADAS NA REGIÃO NORTE DO PAÍS.

A Prefeitura de Palmas, 
por meio da Fundação Escola 
de Saúde Pública de Palmas 
(Fesp), foi aprovada em 
primeiro lugar pelo Plano 
Nacional de Fortalecimento 
das Residências em Saúde 
do Ministério da Saúde para 
receber apoio institucional. 
Ao todo, 34 instituições 
públicas de saúde foram con-
templadas na região Norte 
do País neste eixo. O ato está 
disposto na Portaria Nº 8, 
de 07 de outubro de 2021, 
publicado no Diário Oficial 
da União.

O Plano Nacional de Forta-
lecimento das Residências em 
Saúde, lançado em julho deste 
ano, traz dentro do novo 
formato, novos eixos, dentre 
eles o ‘Apoio Institucional’ 
que consiste em ações de 
apoio técnico, pedagógico e 
administrativo para a criação, 
reativação ou reestruturação 
de programas de residência.

A Fesp foi a única escola 
de residência, dentre os 

demais órgãos de saúde 
pública a participar da sol-
enidade de lançamento do 
novo plano, o que chamou 
a atenção do Ministério da 
Saúde, fazendo com que uma 
equipe técnica do MS viesse 
a Palmas em setembro para 
conhecer melhor o trabalho 
desenvolvido pela Fundação.

Para a presidente da Fesp, 
Marttha Ramos a aprova-
ção, com louvor, neste pro-
cesso seletivo tão importante 
deixou a todos muito fel-
izes. “Palmas foi a primeira 
capital a receber uma equipe 
do Ministério da Saúde 
logo após o lançamento 
do Plano, e vimos que a 
Fesp tornou-se uma referên-
cia para todo o Brasil, pois 
desenvolvemos diversos 
programas de residência e 
todos de excelente qualidade 
que permitem aos nossos 
residentes momentos de 
vivências práticas em varia-
dos cenários, tanto na Rede 
Municipal de Saúde, como 

em entes privados parceiros 
da Fundação. Ter nossos 
programas como vitrine 
nacional”, comemorou, res-
saltando a aprovação em 
primeiro lugar na região 
Norte do País para apoio 
institucional mostra que a 
instituição está no caminho 
certo.

Em Palmas ,  o  órgão 
municipal responsável pelos 
programas de residência em 
Saúde Pública é a Fesp, que 
conta com nove programas de 
residências dentro do Plano 
Integrado de Residência em 
Saúde (PIRS), sendo eles, os 
Programas de Residência em 
Medicina de Família e Comu-
nidade; Multiprofissional em 
Saúde da Família e Comu-
nidade; Multiprofissional em 
Saúde Mental; Multiprofis-
sional em Saúde Coletiva; 
em Enfermagem Obstétrica; 
em Medicina Veterinária; em 
Clínica Integrada; Médica em 
Oftalmologia; e Médica em 
Patologia.

Fesp foi a única escola de residência, dentre os demais órgãos de saúde pública a participar do lançamento do Plano

Esequias Araújo
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Beneficiários têm tratamento 
ortodôntico e clareamento

SERVIR

POR MEIO DA CONSULTA, SERVIDORES E DEPENDENTES PODEM DECIDIR 
QUAL PROCEDIMENTO SERÁ REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS.

Na hora de escolher o seu 
plano, é muito importante con-
siderar os serviços oferecidos 
para que futuramente você tenha 
suas necessidades atendidas.

No Servir, os beneficiários 
contam com uma rede de ser-
viço odontológico com mais 
de cem tratamentos diferen-
tes, entre eles estão: radiogra-
fias, raspagens, reconstruções, 
remoções, restaurações, clarea-
mento dental, entre outros.

O secretário de Estado da 
Administração, Bruno Barreto, 
pontuou que a intenção do Gov-
erno é ampliar os serviços sem 
gerar custos para os servidores. 
“Nossa preocupação é oportu-
nizar aos servidores uma rede 
diferente da anterior, com mais 
cobertura de procedimento e 
sem repassar nenhum aumento 
ao beneficiário”, ressaltou.

ORTODONTIA
Uma das novidades ofereci-

das pelo Servir é o tratamento 

ortodôntico que inclui docu-
mentação inicial e final, moldes, 
radiografia e fotografias.

Para descobrir qual trata-
mento  é  mais  adequado 
para cada tipo de situação, é 
necessário marcar uma consulta. 
Após uma análise, o dentista 
pode indicar o procedimento 
correto que deve ser seguido.

O superintendente de Benefí-
cios e Atendimento ao Cidadão, 

Reginaldo Pereira, informa 
que “para iniciar o tratamento, 
basta realizar um consulta. 
Com a indicação do dentista, 
o beneficiário pode solicitar 
a autorização para realizar os 
exames”, destacou.

C o m  a  d o c u m e n t a ç ã o 
ortodôntica pronta, o paciente 
pode retornar ao dentista onde 
será definido como o tratamento 
decorrerá.

Servir oferece mais de 100 procedimentos odontológicos para seus beneficiários

Secad/Governo do Tocantins

OUTUBRO ROSA

Em alusão à campanha 
Outubro Rosa, a Secretaria 
de Estado da Administração 
(Secad), por meio do Plano de 
Saúde dos Servidores Públicos 
do Tocantins (Servir), orienta 
as servidoras sobre a neces-
sidade de realizar consultas e 
exames periódicos, incluindo 
o autoexame das mamas, de 
prevenção ao câncer de mama 
e colo do útero. Para isso, o 
Plano conta com equipe quali-
ficada para cuidar da saúde 
feminina.

“Temos como objetivo em 
nossas campanhas do Servir, 

não somente nos meses de 
conscientização, mas durante 
todo o ano, adotar a ideia de 
saúde preventiva, pois sabe-
mos que, devido aos mitos, 
muitas pessoas não fazem os 
exames necessários por medo 
de encontrar algo e se esque-
cem de que são essenciais, 
os exames e cuidados, para, 
caso se encontre algo, tenha a 
chance de tratar. Quanto mais 
cedo isso acontece, maiores 
são as chances de cura”, res-
salta o secretário Executivo 
da Administração e diretor do 
Servir, Ineijaim Siqueira.

Plano de saúde orienta 
sobre cuidados da mulher
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REGIÃO SUL
110 SUL

ALTO PADRÃO, 3 lts, 
980m² 5 suítes, 3 salas, área 
de lazer comp. Rosana Imó-
veis. 8402-1010. C: f 1862.
_____________________

204 SUL
MANSÃO 4 suítes, 4 salas, 
rica em arms, avarandada, 
área de lazer completa, 333 
m² construídos, 4 vagas de 
gar.  Ac. Apto no negócio. R$ 
1,8 mi - PEDRO IMÓVEIS 
CJ-422 (63) 3028-0091 / 9215-
9191 / 8102-5006 / 9947-4826 
www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód.3879)

_____________________

207 SUL
207 SUL AL 00 lt 00 ¾ sendo 1 
suíte com guarda roupas embu-
tido, sala 2 ambientes, cozinha 
com armários, área de serviço 
área grande fundos, despensa, 
garagem, quintal, canil, na laje, 
financia, valor 350 mil. (63) 3214-
4040 / 99973-4615 / 98436-
4659. HABITAR IMÓVEIS 
(CJ01012) 

______________________

305 SUL
3/4, (1 suíte), sala copa, 
cozinha, WC social, área de 
serviço, 4 vagas na gar. R$ 
400 mil  (Não ac. financ.)-  
PEDRO IMÓVEIS CJ-422  
(63) 3028-0091 / 9215-9191. 
(Cód.3602)

_____________________

Casa 3/4, 3 salas, 3 vagas de 
garagem. R$ 400.000,00 - PE-
DRO IMÓVEIS CJ-422 (63) 
3028-0091 / 9215-9191 / 8102-
5006 / 9947-4826 www.pedroi-
moveisto.com.br (Cód.3966)

_____________________

307 SUL
3/4 (1 suíte) com clouset, sala, 
sala de jantar, coz. americana, 
bs., área de serviço, varanda, 
gar. 4 carros. Financia. Walter 
Corretor, C F TO-338. (63) 
3215-7718 / 8446-5868.

_____________________

308 SUL
140 m², 3 quartos (Uma suí-
te), banheiro social, varanda, 
escritório, copa/cozinha, sala 
estar, sala de jantar, jardim 
de inverno, três vagas na ga-
ragem, área de serviço. Lote 
de 360m². Financia. Contatos: 
Jeremias Mangaba. Creci 
1872 (63) 8406-3566 | 9223-
2186.

______________________

309 SUL
3/4 (2 suítes c/ closet), WC,  
sala 2 ambientes, escritório, 
copa, cozinha, varanda, chur-
rasqueira, piscina lav. e desp. 
gar. 2 carros, na laje. JÁ IMÓ-
VEIS (63)3216-1366/9973-
7110

______________________

404 SUL
LINDA CASA NOVA, Cód. 
13, com 3 suítes ,com clouset, 
sala, 2 ambiente, copa, coz., 
as., dependência,  varanda 
com churrasqueira, piscina, 
gar p/ 4 carros, porcelanato, 
blindex, saída da suíte para 
área de lazer, com piscina, 
banheiro externo, com 195 m, 
área cosntruida, lt 450. Walter 
Corretor, C F TO-338. (63) 
3215-7718 / 8446-5868.

_____________________

405 SUL
Lote de 420m² Área con-

struída: 250m² 3/4 sendo 
03 suítes, 01 plena C/ 
closet, 02 reversível, WC, 
sala, copa, cozinha, área 
De lazer completa, chur-
rasq. WC, piscina, área 
de serviço, garagem P/ 02 
carros, Toda no porcelana-
to. JA IMÓVEIS (63)3216-
1366/9973-7110.
_____________________

405 SUL, Cód. 11, 3/4 sendo 2 
suítes, uma com clouset, sala, 
sala de tv., copa ,cozinha com 
armários, bs.,área de serviço, 
outra cozinha externa, gara-
gem para 4 carros, piscina 
,banheiro externo, 200 m de 
áreas construída, lote 450 m.” 
financia”. Walter Corretor, C 
F TO-338. (63) 3215-7718 / 
8446-5868.

_____________________

Casa 3 suíte, 1 WC, sala, 
cozinha, área de serviço, 
2 vagas de garagem. R$ 
320.000,00 - PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 
3028-0091 / 9215-9191 
/ 8102-5006 / 9947-4826 
www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód.3860)
_____________________

405 SUL, Cód. 25, Vendo 
duas casas novas, com 3 
suítes, sala, sala de jantar, 
copa, coz., bs., as., gara-
gem para dois carros, Lage, 
blindex, porcelanato, aca-
bamento de primeira, não 
são germinadas. Financia. 
Walter Corretor, C F TO-338. 
(63) 3215-7718 / 8446-5868.
_____________________

405 SUL, Cód. 12 com 3/4  
sendo 2 suítes , sala, sala de  
jantar, cozinha grande, casa 
toda no armário, área de ser-
viço, despensa ,dependência, 
área de lazer, piscina grande, 
churrasqueira, área com 
bancadas, pia e arms, gara-
gem para 8 carros, varanda, 
toda jardinada, laje, blindex, 
ótimo acabamento, 200m de 
área construída, lote de 519 
m, cerca elétrica, portão elet. 
doc. ok. Walter Corretor, C F 

CARTORIOREGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Missiane Pereira Alves-Oficial Interina / Fone: (63) 3214-1075 email: registropalmas@

hotmail.com – 404 Sul, Av. LO 11, Lote 10 – Palmas Tocantins

EDITAL DE PROCLAMAS
REGISTRO CIVIL DE PALMAS / MUNICÍPIO: PALMAS/TO / PERÍODO 30/09/2021 

ATÉ 06/10/2021 / Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro:

ADAILSON AGUIAR CAMPOS JUNIOR  e  LEILIVAN GOMES SIQUEIRA SANTOS 
ALAIN NEVES LIMA  e  MARIANA RODRIGUES LOPES MORAES 

ANTONILTO DE SOUSA FERREIRA  e  AZENAIDE ALVES DE ALMEIDA 
ARI DEMETRIOS MICULIS REIGOTA  e  DAIANE LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA BIAZOTTO 

CÁSSIO DA SILVA CINTRA  e  ISABELLE CRISTINA ALMEIDA GARCIA 
CLECIO JOSE DE SOUSA  e  ELIANE CARDOSO DA SILVA 

CRISTIANO OTTONI DA SILVA  e  JESSICA SILVA LIMA 
DANILO RIBEIRO DE MELO  e  MICAELI BATISTA DA SILVA 

FERDINANDO CARDOSO GLÓRIA  e  MARIA HELENA TEIXEIRA DOS SANTOS 
GILVAN FERREIRA DOS SANTOS  e  CLEUBI SOARES ROCHA 

JOÃO XAVIER OLIVEIRA PEREIRA  e  MARAÍSA ALVES DE SOUZA 
JOSE ANTONIO BARCELLOS DE MELLO NETO  e  BRUNA PRISCILLA ALVES DA SILVA 

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA  e  IZABEL FERREIRA MENDES 
KIRKC PATRIKC ALVES DOS PASSOS  e  CAROLINE CARNEIRO MAGALINI 

PAULO OTÁVIO FERREIRA DA SILVA  e  LARISSA AURENI FERNANDES GONÇALVES 
RAFAEL FREITAS COSTA  e  PATRICIA COÊLHO AGUIAR 

RAIMUNDO SOUSA NETO  e  ISABEL CRISTINA RESPLANDES CIRQUEIRA 
RODRIGO CAMPOS SILVA  e  GABRIELLA OLIVEIRA FREITAS DE CARVALHO 

RODRIGO GUSTAVO LOSS  e  ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA 
SAMUEL MARTINS RIBEIRO  e  JUÉLIDA COSTA ARAUJO 

TÚLIO MATHEUS LIMA ALMEIDA  e  DIANE DE SOUZA CRUZ 
VINÍCIUS MORAIS RIBEIRO  e  SOLENY LIMA ALMEIDA 

WALLISON WAGNER PEREIRA BARROSO  e  DÉBORA GOMES MILHOMEM 
WARLEY RAIMUNDO DA SILVA  e  AMANDA FERNANDES DE SOUSA 

WELLYSON AGUIAR DE SOUSA  e  GABRIELLE DIAS MIRANDA SANTOS 
WESLEY MAGNO RESENDE HOLANDA  e  THAÍS STÉFFANE MOTA CAVALCANTE 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei, no prazo de quinze dias. 
O referido é verdade e dou fé.

Palmas - TO, 07 de outubro de 2021

Missiane Pereira Alves
Oficial Interina
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1ª REPUBLICAÇÃO DE  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
 ACCEI CANTIGA DE NINAR

A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Cantiga de Ninar, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará ás 
14h00min do dia 27 de outubro de 2021, no pátio coberto do CMEI Cantiga 
de Ninar, localizado no Jardim Aureny III, Rua 20 APM 05 LT 13/18, Palmas/
TO, a 1ª Republicação na Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 002/2021, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de gêneros 
alimentícios para a referida Unidade de Ensino de interesse do CMEI Cantiga 
de Ninar, Processo nº 2021038308. O Edital poderá ser examinado ou retirado 
pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação no 
CMEI Cantiga de ninar no endereço acima citado, no horário de 07h30min 
às 11h30min e 13h30min  às 17h30min, em dias úteis. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (63)98401-8078 
/ 984628578 ou por e-mail: cantiganinar@yahoo.com.br

Palmas/TO, 11 de outubro de 2021.

DINAMEIRE CERQUEIRA SERPA DA SILVA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2021

A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Carrossel por meio da Co-
missão Permanente de Licitação torna público que fará realizar às 14h00min 
do dia 27 de outubro de 2021, na Sala da Direção do CMEI Carrossel, loca-
lizado no endereço Quadra 405 Sul, APM 2A/2B, Alameda 09, Palmas/TO, a 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 002/2021, do tipo MENOR 
PREÇO POR ÍTEM, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para a 
referida Unidade de Ensino de interesse do CMEI Carrossel, Processo n.º 
2021058157. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados 
até o terceiro dia anterior a data da sessão de licitação no CMEI Carrossel, o 
endereço acima citado, no horário de 08h00min as 12h00min e das 13h00min 
às 18h00min, em dias úteis. Mais informações poderão ser obtidas na Uni-
dade de Ensino ou pelo telefone (063) 8424-1012/98424-1011 ou por e-mail: 
financeirocarrossel@gmail.com. 

Palmas/TO, 08 de Outubro de 2021.

VALÉRIA XIMENES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

1° REPUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 004/2021

 
A ACE da Escola Municipal Pastor Paulo Leivas Macalão por meio da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14h00min do 
dia 27 de outubro de 2021, na Sala da Direção da Escola Municipal Pastor 
Paulo Leivas Macalão, Localizado no endereço  Quadra 407 Norte, Alameda 
08, n°02, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 
004/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a aquisição, exe-
cução e implantação do projeto de combate e prevenção a incêndio para a 
referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal Pastor Paulo 
Leivas Macalão, Processo n.º2021049651. O Edital poderá ser examinado 
ou retirado pelos Interessados até o terceiro dia anterior a data da sessão de 
licitação na Escola Municipal Pastor Paulo Leivas Macalão, no endereço acima 
citado, no horário de 12h00min as 18h00min, em dias úteis. Mais informações 
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (63) 3225-3050.

Palmas/TO, 11 de outubro de 2021. 

ANA BARBOSA EVANGELISTA 
Presidente da Comissão de Licitação

ERRATA
A ACE da Escola Municipal Mestre Pacifico Siqueira Campos, através do Pre-
sidente da Comissão de Permanente de Licitação, torna público que o Aviso 
de Licitação, da Tomada de Preço nº 004/2021, Construção de Reservatório 
Metálico de 30m³, publicado no Jornal Folha Capital na edição 325, pág. 06, 
de 04 a 10 de outubro de 2021.
Onde se lê:
Dia 10 de outubro de 2021.
Leia-se:
Dia 22 de outubro de 2021.

Palmas/TO, 11 de outubro de 2021.

DAMIÃO CONSTANTINO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ERRATA
A ACE da Escola Municipal Professora Rosemir Fernandes de Sousa, através 
da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no 
Aviso de Licitação Tomada de Preço nº 008/2021, Execução de Combate e 
prevenção a incêndio e reservatório de Agua Metálico, publicado no Folha Ca-
pital do Município de Palmas/TO Edição 325 de 04 de outubro de 2021, pág.06:
Onde se lê:
Torna público que fará realizar às 14h00min do dia 20 de outubro de 2021.
Leia-se:
Torna público que fará realizar às 16h00min do dia 27 de outubro de 2021.

Palmas/TO, 08 de outubro de 2021.
 

THONY SÁVIO DE ARAÚJO MENDES 
Presidente da Comissão de Licitação

ERRATA
A  ACE- Escola Municipal de Tempo Integral Cora Coralina, através da Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que o aviso de 
licitação da Tomada de Preço Nº 009/2021 publicado no Jornal Folha Capital 
na Edição 325 – Palmas – To -, pág.07, de 7 de 04 a 10 de Outubro de de 2021:

Onde se lê: 
Dia 19 de Outubro de 2021.
Passa a ler: 
Dia 21 de Outubro de 2021.

CLEIDIJANE CRISTINA GONÇALVES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da Comissão de Licitação

ERRATA
A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Pe. Josimo Tavares, através 
da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no 
Aviso de Licitação, da Tomada de Preço nº 003/2021, aquisição de Produtos 
de Higienes e Limpeza, publicado no Jornal Folha Capital edição nº 325 
Palmas-TO, de 04 a 10 de outubro de 2021, pag. 06.
Onde se lê:
Torna público que fará realizar às 16h00min do dia 19 de outubro de 2021.
Leia-se:
Torna público que fará realizar às 16h00min do dia 21 de outubro de 2021.

Palmas/TO, 07 de outubro de 2021.

LIDIANE CRISTALDO SELIS MACIEL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 326 - PALMAS-TO - 11 A 18 DE OUTUBRO DE 2021
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PUBLICAÇÕES LEGAIS
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PUBLICAÇÃO DE BALANÇO,

ATA OU EDITAL É NA

Folha Capital
LIGUE (63) 3225-3780

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021

A ACE da Escola Municipal Luiz Nunes de Oliveira por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 15:00hs do dia 
03 de novembro de 2021, na Sala da Coordenação Financeira da Escola 
Municipal Luiz Nunes de Oliveira, localizada no endereço Rua Luiz Nunes 
de Oliveira quadra 17, lote 01 Buritirana Distrito de Palmas/TO, a Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 005/2021, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a de projeto de combate a incêndio para a referida 
Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal de Tempo Integral Luiz 
Nunes de Oliveira, Processo nº 2021055203. O Edital poderá ser examinado 
ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão 
de licitação na Escola Municipal Luiz Nunes de Oliveira, no endereço acima 
citado, no horário de 08h00min às 15h30min de segunda a quinta feira. Mais 
informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone 
(063) 3533 -1048.

Palmas/TO, 18 de outubro de 2021.

BELTRON GOMES DE ANDRADE NETO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

A ACE da Escola Municipal Luiz Nunes de Oliveira por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14:00hs do dia 
03 de novembro de 2021, na Sala da Coordenação Financeira da Escola 
Municipal Luiz Nunes de Oliveira, localizada no endereço Rua Luiz Nunes 
de Oliveira quadra 17, lote 01 Buritirana Distrito de Palmas/TO, a Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 005/2021, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a implantação de reservatório de água metálico de 
10.000 litros para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Mu-
nicipal de Tempo Integral Luiz Nunes de Oliveira, Processo nº 2021055200. 
O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro 
dia anterior à data da sessão de licitação na Escola Municipal Luiz Nunes de 
Oliveira, no endereço acima citado, no horário de 08h00min às 15h30min de 
segunda a quinta feira. Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de 
Ensino ou pelo telefone (063) 3533 -1048.

Palmas/TO, 18 de outubro de 2021.

BELTRON GOMES DE ANDRADE NETO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ÁGUA LIMPA ENERGIA S.A.

CNPJ/ME 07.321.289/0001-90 NIRE 17300002771

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Lavrada sob a forma de sumário, nos termos do Parágrafo 1º do art. 130 da Lei 
nº 6.404/76. DATA E LOCAL: Em 08 de outubro de 2021, às 9 horas, na sede da 
sua controladora TEP Termoelétrica Potiguar S.A., situada à Alameda Salvador, 
1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2407, Caminho das 
Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41.820-790. PRESENTES: Presente os seguintes 
Membros do Conselho de Administração, Pedro Coelho de Souza Monteiro 
Magalhães, presidindo a mesa, Juliano Sousa Matos, José Cordeiro de Almeida 
Neto e Tiago Modesto Costa (secretário). ORDEM DO DIA: Nos termos do artigo 
18º, alínea “q”, do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre: a outorga, ou 
não, pela Companhia, nos termos do artigo 18, item “q” do Estatuto Social, de (i) 
70% (setenta por cento) da totalidade dos direitos creditórios, de titularidade da 
Companhia, observada a Condição Suspensiva, decorrentes de recebíveis do 
“Contrato de Compra e Venda de Energia CT – PROINFA/PCH – MRE – 036/2004”, 
celebrado no dia 30 de junho de 2004 entre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(“Eletrobras”) e CNBO Produtora de Energia Elétrica Ltda. (“CNBO”), aditado em 
14 de junho de 2006 para transferência de diretos e obrigações do contrato da 
CNBO para a Emissora pelo Termo Aditivo/TT – 003/2005 (“Contrato de Compra 
e Venda de Energia”), bem como (ii) todos os direitos e interesses relativos à 
conta vinculada, destinada exclusivamente: (a) ao recebimento dos pagamentos 
dos Direitos Creditórios; e (b) dos pagamentos dos direitos, garantias, frutos, 
rendimentos e vantagens que forem atribuídos decorrentes dos recursos nela 
depositados, nos termos do “Contrato de Penhor de Direitos de Crédito e Outras 
Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o agente fiduciário (“Contrato 
de Penhor”, “Penhor de Direitos de Crédito”, respectivamente) em garantia 
do fiel, pontual e integral cumprimento (i) de todas as obrigações, principais 
e acessórias, presentes e futuras devidas por GFM PARTICIPAÇÕES S.A., 
sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Salvador, Estado da 
Bahia, Alameda Salvador, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 
2411, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 41.465.062/0001-
56, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da 
Bahia (“JUCEB”) sob o NIRE 29300039357 (“GFM”), previstas no “Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser convolada em Espécie 
com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, sob Regime de 
Garantia Firme de Colocação, da GTM Participações S.A.” (“Escritura de Emissão 
GFM”), no âmbito da no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, a ser 
convolada na espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, 
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime de 
garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 
de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita 
GFM”, respectivamente); e (ii) de todas as obrigações, principais e acessórias, 
presentes e futuras devidas por GFT PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por 
ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade 
de Salvador, Estado da Bahia, Alameda Salvador, Salvador Shopping Business, 
Torre América, Sala 2411, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, inscrita no 
CNPJ sob o nº 41.205.012/0001-30, com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCEB sob o NIRE 29300039292 (“GFT”), previstas no “Instrumento Particular 
de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, a ser convolada em Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, sob Regime de Garantia Firme 
de Colocação, da GFT Participações S.A” (“Escritura de Emissão GFT”), no âmbito 
da no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, em duas séries, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie 
com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, 
com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação, 
nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita GFT”, respectivamente). Deliberar sobre 
a ratificação ou não dos atos eventualmente praticados pela Diretoria Executiva 
da Companhia no âmbito da Oferta Restrita GFM e Oferta Restrita GFT, até 
esta data. DELIBERAÇÕES: Aprovar a outorga pela Companhia, nos termos do 
artigo 18, item “q” do Estatuto Social, de (i) 70% (setenta por cento) da totalidade 
dos direitos creditórios, de titularidade da Companhia, observada a Condição 
Suspensiva, decorrentes de recebíveis do Contrato de Compra e Venda de 
Energia, bem como (ii) todos os direitos e interesses relativos à conta vinculada, 
destinada exclusivamente: (a) ao recebimento dos pagamentos dos Direitos 
Creditórios; e (b) dos pagamentos dos direitos, garantias, frutos, rendimentos e 
vantagens que forem atribuídos decorrentes dos recursos nela depositados, nos 
termos do Contrato de Penhorem garantia do fiel, pontual e integral cumprimento 
(i) de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes e futuras devidas 
por GFM previstas na Escritura de Emissão GTM, no âmbito da no âmbito da 
1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 
duas séries, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia 
real, com garantia adicional fidejussória para distribuição pública, com esforços 
restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação, nos termos 
da Instrução da CVM 476; e (ii) de todas as obrigações, principais e acessórias, 
presentes e futuras devidas por GFT, previstas na Escritura de Emissão GFT, 
no âmbito da no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, a ser convolada 
na espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição 
pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme 
de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476. O Penhor de Direitos 
de Crédito constituído será compartilhado entre os titulares das debêntures 
da Oferta Restrita GMF e os titulares das debêntures da Oferta Restrita GMT 
(“Compartilhamento”). Ratificar os atos eventualmente praticados pela Diretoria 
Executiva da Companhia, no âmbito da Oferta Restrita GFM e Oferta Restrita GFT, 
até esta data. ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente concedeu à palavra aos 
presentes e como ninguém da mesma quis dela fazer uso, declarou encerrada a 
presente reunião. Salvador (BA), 08 de outubro de 2021. Pedro Coelho de Souza 
Monteiro Magalhães - Presidente da Mesa; Tiago Modesto Costa – Secretário; 
Juliano Sousa Matos – Conselheiro; Jose Cordeiro Almeida Neto – Conselheiro. 
Visto em 08/10/2021. Thiago José de Mello Bahiense - OAB-BA 31.742/CPF/
MF 021.930.105-01. JUCETINS. Certifico o Registro sob o nº 20210524308 em 
14/10/2021. Erlan Souza Milhomem - Secretária-Geral

AREIA ENERGIA S.A.

CNPJ/ME 07.321.320/0001-92 - NIRE 17300002780

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Lavrada sob a forma de sumário, nos termos do Parágrafo 1º do art. 130 da 
Lei nº 6.404/76. DATA E LOCAL: Em 08 de outubro de 2021, às 9 horas, na 
sede da sua controladora TEP Termoelétrica Potiguar S.A., situada à Alameda 
Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2407, Caminho 
das Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41.820-790. PRESENTES: Presente os 
seguintes Membros do Conselho de Administração, Pedro Coelho de Souza 
Monteiro Magalhães, presidindo a mesa, Juliano Sousa Matos, José Cordeiro de 
Almeida Neto e Tiago Modesto Costa (secretário). ORDEM DO DIA: Nos termos 
do artigo 18º, alínea “q”, do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre: A 
outorga, ou não, pela Companhia, nos termos do artigo 18, item “q” do Estatuto 
Social, de (i) 70% (setenta por cento) da totalidade dos direitos creditórios, de 
titularidade da Companhia, decorrentes de recebíveis do “Contrato de Compra 
e Venda de Energia CT – PROINFA/PCH – MRE – 037/2004”, celebrado no dia 
30 de junho de 2004 entre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobras”) e 
CNBO Produtora de Energia Elétrica Ltda. (“CNBO”), aditado em 14 de junho 
de 2006 para transferência de diretos e obrigações do contrato da CNBO para a 
Emissora pelo Termo Aditivo/PF – 003/2005 (“Contrato de Compra e Venda de 
Energia”), bem como (ii) todos os direitos e interesses relativos à conta vinculada, 
destinada exclusivamente: (a) ao recebimento dos pagamentos dos Direitos 
Creditórios; e (b) dos pagamentos dos direitos, garantias, frutos, rendimentos 
e vantagens que forem atribuídos decorrentes dos recursos nela depositados, 
nos termos do “Contrato de Penhor de Direitos de Crédito e Outras Avenças”, a 
ser celebrado entre a Companhia e o agente fiduciário (“Contrato de Penhor”, 
“Penhor de Direitos de Crédito”, respectivamente) em garantia do fiel, pontual 
e integral cumprimento (i) de todas as obrigações, principais e acessórias, 
presentes e futuras devidas por GFM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por 
ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Alameda 
Salvador, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 2411, Caminho das 
Árvores, CEP 41.820-790, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 41.465.062/0001-56, com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia (“JUCEB”) sob 
o NIRE 29300039357 (“GFM”), previstas no “Instrumento Particular de Escritura 
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária, a ser convolada em Espécie com Garantia Real, com 
Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos de Distribuição, sob Regime de Garantia Firme de Colocação, 
da GTM Participações S.A.” (“Escritura de Emissão GFM”), no âmbito da no 
âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, em duas séries, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie 
com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, 
com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação, 
nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita GFM”, respectivamente); e (ii) de 
todas as obrigações, principais e acessórias, presentes e futuras devidas por GFT 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta 
perante a CVM, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Alameda 
Salvador, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 2411, Caminho das 
Árvores, CEP 41.820-790, inscrita no CNPJ sob o nº 41.205.012/0001-30, com 
seus atos constitutivos arquivados na JUCEB sob o NIRE 29300039292 (“GFT”), 
previstas na “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser 
convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, 
sob Regime de Garantia Firme de Colocação, da GFT Participações S.A” 
(“Escritura de Emissão GFT”), no âmbito da no âmbito da 1ª (primeira) emissão 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie 
quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, com garantia adicional 
fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob 
regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476, 
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta 
Restrita GFT”, respectivamente). Deliberar sobre a ratificação ou não dos atos 
eventualmente praticados pela Diretoria Executiva da Companhia, no âmbito 
da Oferta Restrita GFM e Oferta Restrita GFT, até esta data. DELIBERAÇÕES: 
Aprovar a outorga pela Companhia, nos termos do artigo 18, item “q” do Estatuto 
Social, de (i) 70% (setenta por cento) da totalidade dos direitos creditórios, de 
titularidade da Companhia, observada a Condição Suspensiva, decorrentes de 
recebíveis do Contrato de Compra e Venda de Energia, bem como (ii) todos os 
direitos e interesses relativos à conta vinculada, destinada exclusivamente: (a) 
ao recebimento dos pagamentos dos Direitos Creditórios; e (b) dos pagamentos 
dos direitos, garantias, frutos, rendimentos e vantagens que forem atribuídos 
decorrentes dos recursos nela depositados, nos termos do Contrato de Penhor 
em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento (i) de todas as obrigações, 
principais e acessórias, presentes e futuras devidas por GFM previstas na 
Escritura de Emissão GTM, no âmbito da no âmbito da 1ª (primeira) emissão 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie 
quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, com garantia adicional 
fidejussória para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob 
regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476; 
e (ii) de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes e futuras devidas 
por GFT, previstas na Escritura de Emissão GFT, no âmbito da no âmbito da 
1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 
duas séries, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia 
real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, com esforços 
restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação, nos termos 
da Instrução CVM n.º 476. O Penhor de Direitos de Crédito constituído será 
compartilhado entre os titulares das debêntures da Oferta Restrita GMF e os 
titulares das debêntures da Oferta Restrita GMT (“Compartilhamento”). Ratificar os 
atos eventualmente praticados pela Diretoria Executiva da Companhia, no âmbito 
da Oferta Restrita GFM e Oferta Restrita GFT, até esta data. ENCERRAMENTO: 
O Senhor Presidente concedeu à palavra aos presentes e como ninguém da 
mesma quis dela fazer uso, declarou encerrada a presente reunião. Salvador 
(BA), 08 de outubro de 2021. Pedro Coelho de Souza Monteiro Magalhães - 
Presidente da Mesa; Tiago Modesto Costa – Secretário; Julia)no Sousa Matos 
– Conselheiro; Jose Cordeiro Almeida Neto – Conselheiro. Visto em 08/10/2021. 
Thiago José de Mello Bahiense - OAB-BA 31.742/CPF/MF 021.930.105-01. 
JUCETINS. Certifico o Registro sob o nº 20210524286 em 14/10/2021. Erlan 
Souza Milhomem - Secretária-Geral
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Tente mover o mundo – o primeiro 
passo será mover a si mesmo.

Confúcio

Fotos: Divulgação

No último dia 06 de 
outubro foi  aniversá-
rio da querida médica 
Jakeline Neri ! Muito 
competente e dedicada 
em sua profissão. Que 
Deus abençoe

O médico Dowglas 
Oliveira e sua espo-

sa, a advogada Anne 
Kelly, em recente via-

gem no Rio de Janeiro, 
na foto em praia portal 

do atalaia no Arraial 
do Cabo 


