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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

“ Se o Irã quiser lutar,
será o fim oficial do Irã"

Presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, em reação a ameaças

A auditoria que vasculhará o contrato da obra 
da Arena das Dunas, aberta no último sábado pe-
la Controladoria-Geral do Estado e já publicada no 
Diário Oficial, é uma tentativa válida de resolver um 
problema que se arrasta desde a entrega do mega 
estádio de futebol, inaugurado para sediar apenas 
quatro jogos da Copa de 2014.

O problema são as indigestas parcelas que estão 
sendo pagas mensalmente pelo Estado, em torno de 
R$ 10 milhões, que apresentaram variação de 15% 
em seus indicadores de desempenho. Além disso, 
a auditoria pretende verificar a divisão do resultado 
econômico da gestão do Arena das Dunas com o 
governo estadual.

Conta complicada porque, entre os objetivos 
da auditoria, está o de questionar as parcelas pa-
gas mensalmente de acordo com indicadores de 
desempenho, uma vez que há um dispositivo no 
contrato celebrado entre as partes por meio do qual 
a Arena das Dunas deveria informar o lucro obtido 
com a operação do estádio. 

E se não houver lucro?
Estima-se que a estrutura é subutilizada, re-

sultado da megalomania do que foi projetado 
por alguns espertos para a Copa de 2014 no Bra-
sil e depois dela. 

Após demolir um estádio recém-reformado ao 
custo de R$ 23 milhões – o Machadão -, a ideia da 
Arena das Dunas foi de uma megalomania notável, a 
exemplo dos construídos anos antes na África do Sul 

para Copa de 2010. Quando a nossa Copa começou, 
já sabíamos o que havia acontecido com os estádios 
sul-africanos.

Como já vimos, todo o problema está nas pres-
tações salgadas. E, segundo consta, não há também 
qualquer informação sobre quanto foi repassado 
ao governo estadual como resultado da concessão 
compartilhada.

Seja como for, a auditoria tem prazo de 90 dias 
para ser concluída, com possibilidade de prorroga-
ção por mais tempo. O grupo de trabalho formado 
terá a participação de dois indicados pelo gabinete 
de Sandro Pimentel, parlamentar que teve a saudá-
vel iniciativa da investigação, e de algum servidor do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em 2016, o Tribunal de Contas apontou risco de 
dano ao erário no valor de R$ 451 milhões no pe-
ríodo de 15 anos, na suposição de um pagamento 
de R$ 12 milhões/mês pelo contrato da Arena das 
Dunas. 

Pelo andar da carruagem, de 2014 até agora, es-
tima-se que essa brincadeira já tenha consumido R$ 
136 milhões dos cofres estaduais.  

E a roda gira. 
Do décimo segundo até o décimo quarto ano, 

serão R$ 2,7 milhões/mês. E nos três últimos anos, 
R$ 90 mil. Ao final da concessão, o RN terá pagado 
algo em torno de R$ 1,3 bilhão pela construção, o 
que equivaleria a quase três vezes o valor da obra.

Um péssimo negócio em todos os sentidos.

PREÇO JUSTO
A governadora Fátima Bezerra 

anunciou nesta segunda-feira que 
o Governo do Estado avalia baixar 
o preço do gás natural veicular 
(GNV) fornecido pela Potigás, de 
forma a atender a demanda do 
setor de transporte de passageiros. 
A redução nos preços, segundo 
Fátima, depende de um estudo das 
viabilidades jurídica e econômica 
a ser realizado pela Secretaria de 
Tributação. Nesta terça-feira, 21, 
a Assembleia Legislativa discute 
o preço do GNV praticado no Rio 
Grande do Norte. Lá, a proposição 
é do deputado Coronel Azevedo 
(PSL).

GENEROSIDADE
Só com renúncias fiscais, o 

Governo do Estado espera abrir 
mão de quase R$ 745 milhões 
em 2020. O dinheiro daria para 
cobrir mais de três vezes o rombo 
nas contas públicas previsto para 
o mesmo ano, que é de R$ 230,9 
milhões. A generosidade gover-
namental abrange várias áreas. 
Apenas na indústria, o benefício 
será de R$ 345 milhões, segundo 
a previsão oficial. O que o Estado 
ganha em troca, praticamente 
falando?

SUPERÁVIT
A previsão da gestão estadual 

é que o ciclo de rombos seguidos 
nas contas públicas – quando 
se gasta mais do que arrecada 
– acabe em 2021. Neste ano, o 
governo Fátima Bezerra espera 
ter superávit primário de R$ 342 
milhões. Lembrando que, caso a 
Assembleia Legislativa aprove, 
entrará em vigor no ano que vem o 
teto de gastos.

ANISTIA A PARTIDOS
Foi publicada a lei federal que 

anistia multas aplicadas a partidos 

Arena das Dunas, muito 
caro e tão pouco útil 

políticos. A norma estabelece que 
as siglas que não tenham aplicado 
o mínimo de 5% das verbas do 
Fundo Partidário para promover 
a participação política de mulhe-
res entre 2010 e 2018, mas que 
tenham direcionado o dinheiro 
para candidaturas femininas, não 
poderão ter suas contas rejeitadas 
nem poderão sofrer qualquer outra 
penalidade.

DE SAÍDA

Após criticar publicamente a 
organização dos atos de apoio ao 
governo Jair Bolsonaro previstos 
para o dia 26 de maio, a depu-
tada estadual Janaina Paschoal 
ameaçou deixar o PSL, partido do 
presidente. A advogada sinalizou a 
possível desfiliação em uma men-
sagem enviada ontem no grupo de 
WhatsApp da bancada do partido 
na Assembleia Legislativa de São 
Paulo. “Amigos, vocês estão sendo 
cegos”, escreveu.

SALGADA
O presidente Jair Bolsonaro 

disse nesta segunda-feira que falta 
dinheiro no governo federal e que 
se a reforma da Previdência não 
for aprovada, em no máximo cinco 
anos, não haverá recursos para 
pagamento de servidores na ativa. 
“Ela é salgada para alguns? Pode 
até ser, mas estamos combatendo 
privilégios. Não dá para continuar 
mais o Brasil com essa tremenda 
carga nas suas costas”, disse.

AGENDAMENTO DE CONSULTAS
Avançou na Câmara Municipal 

um projeto de lei que facilita o 
agendamento de consultas em 
Natal. Segundo a proposta, de 
autoria do vereador Dinarte Torres 
(PMB), a Prefeitura do Natal 
deverá divulgar, pela internet, a 
lista de espera de consultas e ações 
de saúde agendadas. O objetivo 
é tornar mais transparente o 
processo, permitindo ao cidadão 
saber exatamente qual é a ordem 
de agendamento.

CULPA DOS POLÍTICOS
O presidente Jair Bolsonaro 

voltou a culpar, nesta segunda-fei-
ra, 20, os parlamentares e outras 
corporações pela dificuldade de 
tomar as medidas necessárias para 
colocar o País no "rumo certo". 
Em discurso de quase meia hora 
na Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan), Bolsonaro 
disse que o "grande problema é a 
classe política" e culpou também a 
imprensa, que para ele, deveria ser 
"isenta", pelas dificuldades de seu 
governo.

PLANO DE CARGOS
O prefeito de Parnamirim, 

Rosano Taveira, sancionou a lei 
que cria o Plano de Cargos, Car-
reiras e Vencimentos da Saúde. 
O documento fixa as diretrizes 
básicas da política de pessoal do 
órgão, a estrutura de cargos que 
compõem o seu quadro de pessoal e 
as respectivas remunerações.

REPRESENTAÇÃO
O Pleno do Tribunal Superior 

do Trabalho indicou o ministro 
potiguar Emmanoel Pereira para 
representar o Tribunal no Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
no próximo biênio (2019/2021). 
Ele participará de sabatina no 
Senado Federal.
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Entrevista Jean Paul Prates
SENADOR DA REPÚBLICA - PT

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
“Ela não é uma panaceia. ‘Pana-

ceia’ é aquilo que a gente usa para 
curar todos os males. Ela não é isso 
e nunca foi. A economia não vive só 
disso. A economia vive de milhões 
de outras coisas, principalmente 
vetores que levem à retomada do 
desenvolvimento, do  crescimento 
econômico e do crédito no mercado 
interno. O Brasil é um país gran-
de, que tem um mercado interno 
importante. O governo federal po-
de fazer muita coisa. O mercado 
interno tem de ser despertado de 
alguma forma, estimulado”. 

ESTADO COMO 
INDUTOR DA ECONOMIA

“O Brasil depende do governo. 
Não adianta dizer que é Estado 
mínimo. Pode até ser meta para 
alguns, mas para mim não é. Não 
concordo. O governo é o motor da 
grande economia brasileira. Se ele 
fica parado, nada anda”.

APOSENTADORIA RURAL
“O pacote que foi colocado, 

talvez influenciado pela escola de 
Paulo Guedes (ministro da Eco-
nomia), foi extremamente forte. 
É uma patada muito grande em 
tudo. No caso das mudanças na 
aposentadoria rural, na reforma 
há uma dificuldade de comprova-
ção de tempo de trabalho. Para 
nós, esse capítulo é o pior de todos 

disparado, porque ele mata as cida-
des do interior. Vamos ter hordas 
de miseráveis pelas cidades do in-
terior. A reforma da Previdência e 
as medidas provisórias auxiliares 
exigem critérios de cadastramento 
e de registro do tempo de trabalho 
que 90% dos trabalhadores rurais 
não vão conseguir alcançar”.

“CHANTAGEM” COM CONGRESSO
“É uma chantagem geral. A 

qualquer coisa que se pergunte ao 
governo, a resposta do ministro é: 
‘se passar a reforma, eu resolvo’; ‘se 
não passar, eu não consigo resol-
ver’. Enquanto isso, estamos tra-
vados, com o risco de a economia ir 
para a estagnação”.

PRESENÇA DA PETROBRAS NO RN
“Ela não explica nada do que vai 

fazer no Rio Grande do Norte. Isso é 
para quebrar a gente. Como a gente 
planeja esse Estado sem a Petro-
bras? Estamos indo na semana que 
vem, eu e a governadora Fátima 
Bezerra, ao presidente da Petro-
bras, no Rio de Janeiro, para tentar 
saber para saber qual é o plano real 
da Petrobras para o RN”.

CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS NA EDUCAÇÃO

“É a estratégia, que eu acho 
equivocada e exagerada, da chan-
tagem. Isso não é uma atitude re-
publicana, e nós estamos tentando 

combater isso na base da regra do 
jogo. Apresentei um projeto que 
veda cortes para o mesmo ano. Se 
tem cortes, tem que usar a Lei do 
Orçamento. Com isso, o gestor po-
de prever o que 
vai fazer". 

AVALIAÇÃO DE 
FÁTIMA BEZERRA

“Ele segu-
rou a questão 
do atraso nos 
salários dos ser-
vidores com a 
habilidade, a au-
toridade e a legitimidade que só ela 
teria, por ter sido sindicalista, por 
ter estado do outro lado e conhecer 
a situação toda. Ela fez uma pro-
posta que era factível e aceitável, 
e isso tem sido cumprido. Ela re-
conheceu o passivo, que será pago 
com as receitas extraordinárias, e 
está mostrando todos os dias que 
está trabalhando para que elas 
aconteçam. Depois, a questão da 
segurança. Ela conseguiu nomear 
uma equipe muito competente, que 
conhece o Rio Grande do Norte. 
Nada de achismos, nada de pesso-
as de fora, especialistas mágicos, 

nada disso. E esse pessoal deu con-
ta. Eu acho que essas duas partes 
são pilares fundamentais”. 

BUSCA POR INVESTIMENTOS
“A governa-

dora começou 
dando atenção 
a quem já está 
investindo no 
Estado. Ela teve 
o cuidado de vi-
sitar, inclusive, 
pessoas que fo-
ram adversárias 
na campanha. 

Trouxe todo mundo para junto: 
o pessoal têxtil, da indústria em 
geral, da área de combustíveis, 
da construção civil. Está se traba-
lhando nesse ambiente favorável 
para quem já está aqui. Agora, tem 
que partir para a segunda fase. 
No segundo semestre, é ir buscar 
dinheiro novo. É tudo muito difí-
cil, porque o País está repelente 
a investimento. Está todo mundo 
muito inseguro. Mas eu acho que 
é possível. A gente vai tentar fazer 
do Rio Grande do Norte, pelo me-
nos em termos conceituais, uma 
ilha de segurança".

INCENTIVOS PARA AÉREAS
“O que foi dado de incentivo foi 

completamente equivocado. Des-
ceu-se a alíquota de ICMS sobre 
combustível para 12% indiscrimi-
nadamente, sem nenhuma exigên-
cia de contrapartida. Esse incentivo 
tem de ser dado em contrapartida 
ao maior número de voos operando, 
e com preços competitivos”.

CANDIDATURA À PREFEITURA 
“Eu assumi recentemente o 

(mandato no) Senado. Quero levar 
o Rio Grande do Norte ao cenário 
nacional, com uma boa atuação. 
Não sei se esse seria o momento (de 
ser candidato a prefeito). Eu reputo 
Fernando Mineiro (ex-deputado es-
tadual, atual secretário de Gestão 
de Projetos e Metas do Governo 
do Estado) como melhor candidato 
disparado”.

POSSIBILIDADE DE ALIANÇAS
“Eu não descarto alianças com 

personagens fortes, que podem se 
anunciar como alternativas ou até 
como situação. Mas o importante 
é o seguinte. O Partido dos Traba-
lhadores tem a base muito forte. 
Ele tem correntes, um processo 
decisório de baixo para cima, nada 
é imposto. Não existe um cacique 
que unge alguém. Não podemos fa-
lar ou especular sobre nomes sem 
ter essa discussão da base. Mas 
não há necessidade de ser cabeça 
de chapa, na minha opinião”.

ALIANÇA COM ÁLVARO DIAS
“Não descarto, até porque o pre-

feito tem se dado muito bem com a 
governadora. Mas isso passa pela 
discussão de condicionantes. Eu 
acho normal isso, não é política de 
baixo nível. É normal fazer alian-
ças e dizer que quer administrar 
tal área e indicar que tal área pode 
melhorar. Mas essa discussão vai 
existir ao longo do tempo. Vamos 
maturar esse processo".

Senador destaca que grande desafio será a atração de investimentos internacionais

Senador diz que Bolsonaro chantageia 
Congresso com reforma da Previdência

Jane de Araújo / Agência Senado

Eu não descarto 
alianças (do PT) com
personalidades que 
podem se anunciar 
como alternativas ou 
até como situação"

"

O senador potiguar Jean Paul Prates (PT) afirmou que o governo do 
presidente Jair Bolsonaro tem feito “chantagem” com parlamentares como 
estratégia para acelerar a votação da reforma da Previdência. Segundo o 
petista, o governo tem condicionado ações importantes à aprovação das 
mudanças nas regras de aposentadorias. O resultado disso, analisa Jean 
Paul, tem sido a estagnação econômica.

Nesta entrevista ao Agora RN, o senador opina sobre a reforma, os 
impactos de possíveis mudanças na aposentadoria rural, o contingencia-
mento de recursos na área da educação e sobre o enfraquecimento político 
do presidente. Jean Paul Prates também faz uma análise dos primeiros 
meses do governo Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte e responde so-
bre uma possível candidatura a prefeito de Natal em 2020. 

Confira os principais pontos:
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SETOR RURAL NO 
RIO GRANDE DO NORTE

"O momento é de retomada 
e de otimismo. Estamos com um 
bom inverno. Não será suficiente 
para encher nossas barragens, 
mas é um alento para a ativida-
de agropecuária. Precisamos ter 
garantia de assistência técnica, 
acesso facilitado ao crédito e des-
burocratizar os licenciamentos 
ambientais, de modo que o Esta-
do não atrapalhe a retomada da 
atividade econômica".

REALIDADE NO INTERIOR
"De acordo com o Censo Agro-

pecuário de 2017, deixamos de 
produzir no RN mais de 20 mil 
estabelecimentos agropecuários, 
ou seja, eles deixaram de ser pro-
dutivos. Onde estão essas pesso-
as? Estão buscando novas oportu-
nidades em outro lugar, e temos 
que reverter isso; temos que fazer 
com que as pessoas fiquem na 
atividade, morem na área rural 
e produzam. Em vez de ter pro-
dutores rurais, temos moradores 
rurais vivendo exclusivamente 
do Bolsa Família ou de algum 
benefício do governo. Precisamos 
fazer com que o setor seja produ-
tivo. Mas para isso é necessário 
segurança no campo. O produtor 
que mora no interior é totalmente 
vulnerável".

PAPEL DO ESTADO
"Precisamos saber o que é pos-

sível atrair para o Estado. Para 
isso, precisamos ter um ambiente 
favorável. As contas públicas do 
Estado precisam estar ajusta-
das. Ninguém vai querer investir 
aqui se o Estado não estiver com 
suas finanças organizadas; o RN 
precisa fazer seu dever de casa. 
O governo estadual hoje anoitece 
e amanhece pensando em como 
vai pagar o funcionalismo públi-
co, mas o Rio Grande do Norte é 
muito mais do que isso".

LOGÍSTICA EM PROJETOS
ESTRUTURANTES

"Já há algum tempo, o RN es-
tá fora dos grandes programas do 
País. Não participamos da [ferro-
via] Transnordestina; não temos 
um porto que atenda à demanda 
do Estado; não temos grandes in-
dústrias… precisamos discutir is-
so. O RN não pode ser uma ilha".

GRANDES PRODUÇÕES 
NO RIO GRANDE DO NORTE

"O caju sofreu muito com a se-
ca. Nossos cajueiros são muito ve-
lhos perdemos muitos deles. Em 
função disso, a Faern fez um pro-
grama de revitalização da caju-
cultura que estamos finalizando. 
Trabalhamos as regiões de Serra 
de Santana e de Severiano Melo, 

e conseguimos implantar mais 
de 5 mil hectares de assistência 
técnica de novas áreas de cajuei-
ro. Isso mostra a importância da 
atividade para o RN. Por outro 
lado, temos a carcinicultura, que 
é uma atividade muito importan-
te para o Estado. Depois da Lei 
Cortez Pereira, 
houve seguran-
ça jurídica aos 
carcinicultores. 
O governo tem 
sido muito firme 
nessas questões 
de dar segurança 
àqueles que vêm 
produzindo. Nos-
sa carcinicultura 
está no momento de ampliação e 
geração de empregos".

FRUTICULTURA IRRIGADA
"É uma tecla em que esta-

mos batendo há algum tempo, 
que a agricultura de resultado 
é a irrigada. Essa você sabe que 
vai plantar e colher. Precisamos 
ampliar as áreas possíveis de 
fazer irrigação no RN e atrair 
novos investimentos. Temos mui-

to potencial, mas temos que dar 
segurança jurídica a quem venha 
investir no RN; não deixar que o 
MST invada propriedades; dar 
segurança pública para que se 
diminua a criminalidade no cam-
po; temos que desburocratizar as 
questões ambientais… Ninguém 

quer desmatar, 
quem mais pre-
serva é mais o 
produtor, por-
que ele precisa 
de água. É pre-
ciso ter também 
acesso ao cré-
dito. Os bancos 
precisam dimi-
nuir a burocra-

cia. Resolvendo essas questões 
e com o Estado organizado com 
suas contas públicas, não tenho 
dúvida que o RN terá de volta sua 
importância no setor agropecuá-
rio brasileiro".

CORTES NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA

"Todo corte é ruim, mas a agri-
cultura brasileira precisa ter um 
olhar diferenciado. Os Estados 

Unidos possuem um seguro rural 
de cerca de 80% para os produto-
res. Não precisamos de subsídios 
para crédito. Precisamos ter esse 
seguro rural. Assim, qualquer 
instituição financeira vai forne-
cer o crédito. Enquanto que nos 
Estados Unidos 80% da safra é 
assegurada, no Brasil nem 15% é. 
Precisamos ampliar esse seguro".

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
"O mundo mudou. Precisamos 

ter uma legislação mais atualiza-
da. Principalmente para acabar 
com os privilégios. É inconcebível 
que um servidor público tenha 
uma aposentadoria de R$ 40 mil 
ou R$ 50 mil. Todos têm que ter 
aposentadoria do INSS. Não tem 
cabimento um deputado, delega-
do ou juiz ter esse privilégio. O 
pagador de imposto não suporta 
mais essa disparidade".

VELOCIDADE DA 
APROVAÇÃO DAS REFORMAS

"Foi eleito um presidente cujo 
modelo de fazer política é dife-
rente em relação aos anteriores, 
especialmente no tocante a bar-
ganhas e troca de favores. Ele 
vem sofrendo com o Congresso 
Nacional, onde se vê travas nas 
reformas que são tão necessá-
rias. Mudou-se a ótica de fazer 
política. Precisamos nos acos-
tumar com essas questões de se 
preocupar mais com o Brasil e 
menos com os mandatos. O que 
vemos muitas vezes são parla-
mentares preocupados em man-
ter o mandato ao invés de exer-
cê-lo. Acho que o Congresso vai 
aprovar a reforma porque tem 
o apoio da sociedade. O governo 
passado não conseguiu vender 
bem a ideia. Hoje o povo entende 
que precisamos fazer algo para 
garantir a aposentadoria para 
nossos filhos e netos".

José Vieira defende a adoção de políticas que ampliem a fruticultura irrigada no RN

Desenvolvimento depende de segurança 
jurídica e menos violência, diz empresário

José Aldenir / Agora RN

Entrevista José Vieira
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE

É necessário
segurança no
campo. O produtor 
que mora no interior
é totalmente
vulnerável"

"

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Gran-
de do Norte (Faern), José Vieira, afirmou que os grandes entraves para o 
desenvolvimento das produções rurais jazem, basicamente, na falta de se-
gurança jurídica e pública no ambiente rural, bem como na instabilidade 
das contas do Estado. 

José Vieira aponta que o Estado possui muito potencial, mas precisa 
resolver esses gargalos se quiser atrair o interesse tanto do produtor rural 
quanto de novas indústrias, para que voltem a apostar no estado potiguar, 
gerando crescimento ao setor.

Em entrevista concedida ao programa Jornal Agora, apresentado das 
6h às 7h na Rádio Agora FM (97,9), José Vieira comentou também acerca 
das condições de produção no interior do Rio Grande do Norte. 

Confira a seguir os principais pontos da entrevista de Zé Vieira.
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A Justiça do Rio Grande 
do Norte (TJ-RN), por meio 
do juiz Rainel Batista Pereira 
Filho, decretou nesta segun-
da-feira, 20, a prisão preven-
tiva do oficial de justiça Jo-
sias Teixeira de Morais, que 
foi considerado responsável 
pelo acidente que vitimou a 
professora de dança Gislâne 
Cruz do Nascimento, de 26 
anos, na mannhã do último 
domingo, 19.

O acidente ocorreu no 
prolongamento da avenida 
Prudente de Morais. Josias 
Teixeira de Morais confessou 
que estava embriagado e que 
havia ingerido medicamen-
tos psicotrópicos, que podem 
causar alucinações e não de-
ve ser misturado ao álcool. 
A audiência de custódia foi 
realizada na tarde desta se-
gunda-feira, 20. 

Após o acidente, Josias 
Teixeira de Morais foi preso 
em flagrante pelo Comando 
de Policiamento Rodoviário 
Estadual (CPRE). Relatório 
preliminar da polícia aponta 
que um homem de 63 anos, 
invadiu a contramão com seu 
veículo e colidiu contra o car-
ro onde a professora ia como 
passageira. Gislâne morreu 
no local. 

O corpo de Gislâne foi se-
pultado nesta segunda-feira, 
20, no Cemitério Parque Vila 
Flor, em Macaíba.

Motorista do 
acidente que 
matou professora 
vai seguir preso

Audiência de custódia

 Gislâne Cruz tinha 26 anos

Reprodução

O novo valor da tarifa de ônibus 
em Natal já está valendo desde o 
último domingo, 19. Em consequ-
ência, o vereador Maurício Gurgel, 
e o deputado Sandro Pimentel, am-
bos do PSOL, deram entrada em 
uma ação popular conjunta para 
tentar reverter a situação. O caso 
será apreciado pela 4ª Vara da Fa-
zenda Pública de Natal.

Os parlamentares consideram 
que os dois tipos de cobrança (R$ 
3,90 no cartão e R$ 4 no dinheiro) é 
ilegal, “já que em momento algum 
em reunião do Conselho Municipal 
de Transportes, eles foram discu-
tidos e apresentados na comissão 
criada para a análise do estudo 
tarifário de 2019”, disse Maurício.

De acordo com os parlamenta-
res, a legislação municipal esclare-

ce que não pode haver desconto ou 
benefício para o usuário que utiliza 
o cartão de passagem em detri-
mento a quem paga em dinheiro.

O deputado Sandro Pimentel 
reclamou da falta de estudos téc-
nicos e de uma contrapartida real 
para a população (foi prometido 
apenas 1 micro-ônibus do PRAE). 
A cobrança da tarifa social em 
dinheiro com valor de passagem 
inteira também é um argumento a 
ser utilizado na ação dos parlamen-
tares. “Somente com a fiscalização 
precária da STTU [Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana] que 
o aumento é calculado. O famoso 
caso da raposa no galinheiro”, dis-
se ele, em entrevista ao programa 
Jornal Agora, apresentado na Rá-
dio Agora FM (97,9) das 6h às 7h. Vereador Maurício Gurgel discorda do reajuste das tarifas de ônibus em Natal

Parlamentares entram na Justiça contra 
aumento das tarifas dos ônibus em Natal
Vereador Maurício Gurgel e o deputado estadual Sandro Pimentel, ambos do PSOL, deram entrada 
em ação judicial pedindo a suspensão da duplicidade no valor da passagem do transporte público

Reação

Assessoria de Imprensa

Um dos partidos mais tradicio-
nais da política potiguar, o MDB 
tenta reconstruir sua imagem. A 
legenda busca se recuperar do pro-
cesso de desgaste iniciado dois anos 
atrás por uma de suas principais 
lideranças até então, o ex-ministro 
Henrique Eduardo Alves.

Preso na Operação Lava Jato por 
suspeita de envolvimento em corrup-
ção, Henrique transformou o MDB 
em uma sigla pouco atraente para os 
eleitores e a própria classe política – 
que não queria sua imagem ligada a 
investigações de atos ilícitos.

Agora sob a liderança do ex-se-
nador Garibaldi Alves Filho e do 
deputado federal Walter Alves, que 
sucederam a Henrique na presidên-

cia do diretório estadual, o MDB 
passa por uma reformulação. Dois 
anos depois após a prisão do ex-mi-
nistro, procedimentos internos têm 
sido modificados e as articulações 
políticas ganharam novo perfil.

O que era só desgaste se trans-
formou em atrativo para políticos 
que estão insatisfeitos em outras le-
gendas. Pelo menos dois deputados 
estaduais, segundo apurou o Agora 
RN, negociam sua filiação ao MDB. 
E os parlamentares têm sido claros: 
só aderem ao partido oficialmente 
com a condição de que Henrique se 
manterá afastado do comando.

O partido tem se organizado 
para a nova fase. Garibaldi Filho 
e Walter adotaram um novo estilo 

de comando, possibilitando decisões 
internas menos concentradas na fi-
gura do presidente estadual – como 
se via na época em que Henrique 
era o líder.

Preso preventivamente em 6 
junho de 2017, Henrique Eduardo 
Alves deixou a Academia de Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte – 
onde estava encarcerado – no dia 
4 de maio de 2018. Após sair da 
prisão em maio do ano passado, 
Henrique Alves ainda cumpriu dois 
meses de prisão domiciliar. O juiz 
Eduardo Guimarães, da 14ª Vara 
Federal do Rio Grande do Norte, 
contudo, concedeu liberdade total 
ao ex-ministro no dia 13 de julho ao 
acatar pedido da defesa. Ex-senador Garibaldi Alves Filho

Com novo comando no Estado, MDB espera 
receber filiações de dois deputados estaduais

Reconstrução

José Aldenir / Agora RN
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Levantamento exclusivo do Paraná Pesquisa en-
comendado pelo portal Diário do Poder e por esta 
coluna indica que a grande maioria dos brasileiros re-
cusam as facilidades para a posse de armas, de acordo 

com as medidas recentes anunciadas pelo presidente 
Jair Bolsonaro. A pesquisa mostra que 60,9% dos bra-
sileiros não querem ter arma em casa. Apenas 36,7% 
dos entrevistados responderam afirmativamente.

Pesquisa: 60,9% não 
querem armas em casa

Namorada de Lula ganhou cargo em seu governo

MULHERES
Entre as mulheres, o índice de rejeição às 

armas em casa é o maior da pesquisa: 70,6% não 
querem nem pensar no assunto.

HOMENS
Os homens são os que mais admitem a posse 

de arma: 47,6% do total de entrevistados gosta-
riam de ter uma em casa.

JOVENS
Também é significativa a rejeição à posse de 

armas entre os mais jovens: 66,9% dos brasileiros 
entre 16 e 24 anos disseram “não”.

DADOS DA PESQUISA
O Paraná Pesquisa entrevistou 2.452 brasi-

leiros, com 16 anos ou mais, dos 26 estados e do 
Distrito Federal entre os dias 14 e 18 de maio.

ALTERNATIVO ‘FAKE’
A cobertura juvenil da 

política explica a história 
do “texto alternativo”, coisa 
de quem não sabe que para 
cada projeto em tramitação 
no Congresso há um relator e 
um substitutivo. Ou foi má-fé 
mesmo.

SENTENÇA DE MORTE
Decisão do Tribunal Re-

gional do Trabalho condena à 
extinção a estatal Terracap, 
de Brasília: obriga a empresa 
a pagar R$180 milhões a um 
grupo de servidores, os novos 
milionários de Brasília.

DESEJO CRESCENTE
Levantamento Paraná 

Pesquisa/Diário do Poder 
mostra que quanto maior a 
escolaridade, maior o desejo 
de ter armas de fogo em casa. 
Entre aqueles que têm ensino 
fundamental, 33,6% disseram 
querer uma arma em casa; 
ensino médio, 36,8% e ensino 
superior, 41,3%.

METAMORFOSE AMBULANTE
Rodrigo Maia passou de 

defensor do teto dos gastos 
públicos a crítico contumaz. 
Disse que as “amarras” da 
lei podem levar o Brasil a 
“colapso”. Em 2016, chamava 
de “hipócritas” que pensava 
assim.

CORPORATIVISMO PUNIDO
A denúncia do ministro 

Ricardo Salles (Meio Ambien-
te) resultou na demissão da 
gerente do Fundo da Amazô-
nia, Daniela Baccas. Essa tur-
ma teve a ousadia de negar 
acesso ao ministro de Estado 
dos dados relativos à farra 
bilionária beneficiando ONGs 
ambientalistas espertas.

FIM DA FARRA
Está pronto para votação 

no plenário da Câmara o pro-
jeto do deputado Jorge Braz 
(PRB-RJ) que cria o cadastro 
nacional de números que 
não querem ser incomodado 
pela praga de telefonemas de 
telemarketing. 

PODER SEM PUDOR

O PAPA CATARINENSE
Américo Farias teve 120 mil votos 

em 2,5 milhões, quando em 1986 se can-
didatou ao Senado por Santa Catarina. 
Quatro anos depois, tentaria o governo 
do Estado pelo PRN, mas ninguém 
acreditava nas suas chances. Certa vez, 
ao encontrar em Rio do Sul um candida-
to a deputado, Alexandre Traple, Farias 
encheu o peito: “Você está falando com o 
futuro governador!”. Traple não perdeu 
a piada, respondendo em italiano: 
“Piacere, io sono il Papa (Prazer, eu sou 
o Papa)!...”

A namorada do ex-presidente Lula, Rosân-
gela Silva, a “Janja”, cuja existência o ex-mi-
nistro Luiz Carlos Bresser Pereira tornou 
pública, foi nomeada na estatal Itaipu Bina-
cional sem concurso (ou processo seletivo), em 

cargo efetivo, logo após a posse do petista que 
cumpre pena por corrupção. A funcionária 
acompanhou Lula, como “primeira-dama”, 
durante visitação dele no Paraná antes da sua 
prisão.

DESDE A CARAVANA
Janja e Lula se relacionam desde a “caravana 

da cidadania”, quando ele percorreu vários estados, 
antes do primeiro mandato.

NOMEAÇÃO RÁPIDA
A nomeação de Janja foi concretizada em 2004 

pelo então presidente de Itaipu Jorge Samek, 
petista “histórico” no Paraná.

OUTRA RELAÇÃO
Janja atuava na área de responsabilidade social 

e se relacionou com um colega de Itaipu, antes de 
retomar o namoro com Lula.

AJUSTANDO O CINTO
Parlamentares do Dis-

trito Federal se reuniram 
na Universidade de Brasília 
com o ministro da Educação. 
Discutiram medidas que 
podem ser adotadas para 
economizar gastos supérflu-
os e garantir a eficiência.

CONTA (AINDA) NÃO FECHA
Com o rombo e queda 

na arrecadação, o governo 
precisa remanejar R$248,9 
bilhões para cumprir a regra 
de ouro este ano. A comis-
são de orçamento começa 
a definir na quarta (22) de 
onde vai sair a grana.

PENSANDO BEM...
...após entrevista recente 

não repercutir, Lula, o rei do 
factoide, usou um ex-tucano 
para espalhar algo que o 
mantém em evidência: seu 
plano de casamento.

Ninguém consome, 
ninguém investe, todos 
continuam esperando”

Delfim Netto
Ex-ministro, definindo o quadro 
da economia devagar-quase-
-parando

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto
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A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) suspen-
deu o processo licitatório para a 
construção do Hospital da Mulher, 
que seria edificado na zona Norte de 
Natal. O valor da obra, de cerca de 
R$ 160 milhões, foi afetado pelo con-
tingenciamento financeiro promovi-
do pelo Ministério da Educação na 
instituição federal de ensino.

Segundo a UFRN, a licitação 
não chegou a ser aberta por causa 
do bloqueio de valores. O Minis-
tério da Educação retirou R$ 48 
milhões para despesas de custeio e 
outros R$ 12 milhões do orçamen-
to de capital. Desta forma, o valor 
total do bloqueio – R$ 60 milhões 
– terminou por afetar a obra do 
Hospital da Mulher.

O projeto de construção da uni-
dade hospitalar é planejado desde 

2017. O terreno para instalação foi 
cedido, por meio de doação, pela 
Prefeitura de Natal. A assinatura 
do termo de cessão aconteceu em 
12 de abril deste ano.

Antes da suspensão do proces-
so licitatório, que não tem previsão 
para ser retomado, a previsão para 
a entrega do hospital seria de dois 
anos. O terreno fica localizado no 
bairro Potengi, na região Norte da 
capital, e possui 16.410 mil metros 
quadrados.

Na próxima semana, ainda de 
acordo com a UFRN, a bancada 
federal do Rio Grande do Norte e 
os reitores do estado estarão reu-
nidos com o Ministro da Educação 
para tentar reverter a situação dos 
valores referentes ao Hospital da 
Mulher, bem como a situação do 
bloqueio orçamentário. Prefeitura cedeu terreno à UFRN para a construção do hospital em abril deste ano

Luiz Roberto Barcelos é exportador

Após bloqueio de recursos federais, UFRN 
suspende licitação do Hospital da Mulher
Medida decorre do contingenciamento de R$ 60 milhões promovido pelo Ministério da Educação; 
obra da unidade hospitalar está orçada em R$ 160 milhões e seria construída na zona Norte de Natal  

Repercussão

Reprodução

José Aldenir / Agora RN

A vida continua difícil para a 
pretensão dos produtores de melão 
potiguar e cearense de ingressa-
rem no bilionário mercado chinês.

Nesta segunda-feira, 20, o pre-
sidente da Associação Brasileira 
de Produtores Exportadores de 
Frutas (Abrafrutas), Luiz Roberto 
Barcelos, sócio e CEO da Agrícola 
Famosa, com fazendas em Mosso-
ró, disse que o impasse envolvendo 
a mosca de fruta continua.  

Ainda desfazendo as malas de 
sua passagem por Shangai, inte-
grando a missão do agronegócio 
brasileiro à Ásia, liderada pela 
ministra Tereza Cristina, da Agri-
cultura, Barcelos afirmou ao Agora 
RN que os chineses ainda insistem 

em se precaver contra a Mosca do 
Mediterrâneo, também conhecida 
como mosca da fruta.

Baseados nessa desconfiança, 
que o empresário assegura não ter 
o menor fundamento, os chineses 
impuseram uma condição impossí-
vel para os exportadores: congelar 
por 15 dias os melões antes de en-
viá-los. “Isso liquidaria a qualidade 
da fruta”, assegura o empresário.

Habilmente, depois de muita 
conversa, Barcelos conseguiu com 
os que chineses aceitassem exami-
nar estudos técnicos de importa-
dores de melão, como os EUA e o 
Chile, segundo os quais a mosca da 
fruta não oferece qualquer perigo 
de depositar seus ovos no melão. 

“Simplesmente ela não consegue 
penetrar a casca dura”, afirma.

“Nós estamos demonstrado 
que o melão não é hospedeiro, que 
não tem risco, que essa mosca não 
deposita ovos dentro do melão”, 
lembrou.

Mas o empresário deixou claro 
que esse trâmite com os chineses 
não tem uma data certa para ser 
encerrado. 

“Pode ser muito e pode ser 
pouco tempo. Pelo cronograma fir-
mado, temos um mês para enviar 
esses estudos e o governo chinês 
terá mais um mês para analisá-los 
e emitir seu parecer”, afirmou.

O acerto entre os dois países foi 
fechado na última quinta-feira, 16.

Abertura do mercado da China para o melão potiguar 
ainda depende de medidas sanitárias, diz empresário

Mosca da Fruta

O Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre querosene de 
aviação (QAV) está no centro 
do que Estados consideram 
uma nova guerra fiscal. A dis-
puta por redução de alíquotas 
sobre querosene generalizou-
-se entre os entes e é a mais 
acirrada desde que houve a 
convalidação dos incentivos e 
foi, simultaneamente, vedada 
aos Estados a concessão de 
novos benefícios.

Ao Confaz, um grupo de 
pelo menos seis Estados – 
Goiás, Rio Grande do Norte, 
Maranhão, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro e São Paulo – so-
licitou a adesão ao convênio. 
O Distrito Federal propôs 
alíquota mínima de 7%. Sem 
consenso, todas as solicita-
ções foram rejeitadas, afirma 
Rafael Fonteles, secretário da 
Fazenda do Piauí e coordena-
dor dos Estados no Confaz.

Para Carlos Eduardo Xa-
vier, secretário do Rio Grande 
do Norte, diz que a questão 
ficou muito longe do consen-
so. Ele classifica as rejeições 
como “absurdas” e diz que 
o tema criou uma “situação 
constrangedora”. 

"Não conseguimos duran-
te todo esse tempo evoluir 
nessa negociação. Os Estados 
que estão no convênio não 
querem a entrada dos de-
mais", encerrou.

Confaz nega 
redução do ICMS 
sobre querosene 
de aviação ao RN

Taxa

RN quer reduzir taxa do ICMS

Aeromagazine / UOL
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FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S/A

Demonstrações Contábeis em 31-Dez-2018

A Finobrasa Agroindustrial S/A, “Companhia”, sociedade anônima de capital autorizado, cons�tuída em 15 de maio de 1986, regida por estatuto social 
e pelas legislações legais aplicáveis. A sociedade tem sede e foro na cidade de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte e conta com filiais em 
Ipanguaçu-RN, Petrolina-PE, Rio do Fogo-RN. Seus obje�vos sociais são:  agricultura em geral, incluindo culturas permanentes e temporárias com 
destaque para cul�vos irrigados, incluindo a produção, industrialização e comercialização;  a�vidades relacionadas com a agropecuária e;  a 
compra e venda de produtos de terceiros.

As principais polí�cas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas polí�cas foram aplicadas de 
modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as prá�cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), 
as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emi�das pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), além das normas emi�das pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).Neste exercício não foram registrados resultados 
abrangentes, desta forma, a DRA – Demonstração de Resultado Abrangente – não foi incluída no conjunto destas demonstrações contábeis. A 
emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Companhia em 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e determinados a�vos e 
passivos financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo. 

As operações com moedas estrangeiras são conver�das para a moeda funcional, quando aplicável, u�lizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são mensurados e os efeitos atribuídos na 
demonstração do resultado do exercício como receitas e despesas financeiras.

A Companhia reconhece os emprés�mos e recebíveis e depósitos 
inicialmente na data em que foram originados. Os outros a�vos financeiros (incluindo os a�vos designados pelo valor justo por meio do resultado) são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A 
Companhia realiza a baixa de um a�vo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do a�vo expiram, ou quando a Companhia 
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um a�vo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os 
riscos e bene�cios da �tularidade do a�vo financeiro são transferidos. Eventual par�cipação que seja criada ou re�da pela Companhia nos a�vos 
financeiros é reconhecida como um a�vo ou passivo individual. Os a�vos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma 
base líquida ou de realizar o a�vo e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia possui os seguintes a�vos financeiros não deriva�vos: a�vos 
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado, emprés�mos e recebíveis e �tulos man�dos até o vencimento. A Companhia, quando 
toma parte de instrumentos financeiros, classifica esses instrumentos conforme descrito:  

Um a�vo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como man�do 
para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos. A�vos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses a�vos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício.  

Emprés�mos e recebíveis são a�vos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado a�vo. Tais a�vos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprés�mos 
e recebíveis são medidos pelo custo amor�zado através do método dos juros efe�vos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. Os emprés�mos e recebíveis abrangem contas a receber e outros créditos.   – São os a�vos 
financeiros não deriva�vos com pagamentos fixos ou determináveis e com vencimento fixo, que a Companhia tem a intenção e a capacidade de 
manter até o seu vencimento, exceto aqueles inicialmente designados como valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda ou 
emprés�mos e recebíveis. Os �tulos classificados como man�dos até o vencimento podem ser cotados em um mercado a�vo. Adicionalmente para 
que um a�vo financeiro seja considerado como man�do até o vencimento ele deve ter um prazo de vencimento conhecido ou determinável. A 
mensuração inicial de um �tulo man�do até o vencimento deve ser realizada pelo seu valor justo do a�vo, e subsequentemente, deve-se considerar o 
método do custo amor�zado para sua mensuração. A Companhia designou para esta categoria as aplicações financeiras em CDB. 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros inves�mentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade de resgate imediato, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo 
apresentado líquido de saldos de contas garan�das na demonstração dos fluxos de caixa. As contas garan�das, quando u�lizadas, são demonstradas 
no balanço patrimonial como "Emprés�mos e Financiamentos", no passivo circulante, A Companhia 
reconhece seus passivos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor 
justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando têm suas obrigações contratuais re�radas, canceladas ou vencidas. Os 
a�vos e os passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenham o 
direito legal de compensar os valores e tenham a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o a�vo e quitar o passivo simultaneamente. A 
Companhia detém os seguintes passivos financeiros não deriva�vos: Passivos mensurados pelo custo amor�zado e valor justo por meio do resultado.

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas es�ma�vas contábeis crí�cas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das polí�cas contábeis. As es�ma�vas e os julgamentos 
contábeis são con�nuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expecta�vas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e es�ma�vas são significa�vas para as demonstrações contábeis, estão concentradas em: (i) estoques – nota explica�va 6; 
(ii) a�vos biológicos – nota explica�va 7; (iii) a�vo imobilizado – nota explica�va 10 e; (iv) custos dos produtos vendidos – nota explica�va 18.

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Companhia atua, que é sua moeda funcional. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra forma.

Os valores man�dos nas contas a receber decorrem das vendas de 
produtos agrícolas ao mercado interno e externo, cujos pagamentos são realizados num 
prazo médio de 30 à 90 dias. Estes valores são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e 
classificados no circulante, quando a expecta�va de realização não excede 365 dias. São 
efetuadas, periodicamente, análise de recuperabilidade dos créditos e eventualmente são 
reconhecidas provisões de perda ou de realização financeira a menor, ou ainda 
reclassificação para o não circulante.

 – Estes estoques de são demonstrados ao custo de 
formação ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende 
os custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respec�vas 
despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo 
os custos de emprés�mos.   – Estes estoques são demonstrados ao 
custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é o da média ponderada móvel.

 – Créditos tributários apropriados em a�vo circulante 
decorrentes de aquisições de insumos ou re�dos sobre rendimentos de aplicações 
financeiras, com base nos critérios legais vigentes. Análises sobre recuperabilidade e 
apresentação foram observados quando da classificação dos valores, sendo que para 
registro inicial foi adotado o critério de valor justo.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amor�zado através do método dos juros efe�vos. 

São reconhecidos inicialmente pelo valor justo. 
Custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o 
reconhecimento inicial, os deriva�vos são mensurados pelo valor justo e as variações no 
valor justo são registradas no resultado do exercício. A Companhia não possui instrumentos 
financeiros na data base destas demonstrações contábeis. 

Impairment   - Um a�vo 
financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de 
apresentação para apurar se há evidência obje�va de que tenha ocorrido perda no seu valor 
recuperável. Um a�vo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência obje�va indica 
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do a�vo, e que aquele 
evento de perda teve um efeito nega�vo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem 
ser es�mados de uma maneira confiável. A evidência obje�va de que os a�vos financeiros 
(incluindo �tulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no 
pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia sobre 
condições de que a Companhia não consideraria em outras transações, indicações de que o 
devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado 
a�vo para um �tulo. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significa�vo 
ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência obje�va de perda por 
redução ao valor recuperável. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma cole�va a 
Companhia u�liza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refle�r o julgamento da 
Administração quanto as premissas se as condições econômicas e de créditos atuais são tais 
que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas 
tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um a�vo financeiro 
medido pelo custo amor�zado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor 
presente dos futuros fluxos de caixa es�mados, descontados à taxa de juros efe�va original 
do a�vo. As perdas são reconhecidas no resultado e refle�das em uma conta de provisão 
contra recebíveis. Os juros sobre o a�vo que perdeu valor con�nuam sendo reconhecidos 
através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda 
de valor, a diminuição na perda de valor é rever�da e registrada no resultado. Não há 
evidências de valor recuperável inferior ao registrado contabilmente para os principais 
a�vos financeiros da Companhia (Contas a receber e outros créditos).  

 – Os valores contábeis dos a�vos não financeiros da Companhia são revistos a 
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do a�vo é determinado. O valor recuperável 
de um a�vo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo 
menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros es�mados 
são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos 
que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do 
capital e os riscos específicos do a�vo. Perdas por redução no valor recuperável são 
reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável são rever�das somente na 
condição em que o valor contábil do a�vo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amor�zação, caso a perda de valor não �vesse sido 
reconhecida. A Companhia iden�ficou que não há evidências de valor recuperável inferior 
ao registrado contabilmente para os principais a�vos não financeiros.

Valores tem origem em adiantamentos a fornecedores, aplicações 
financeiras em garan�a e depósitos judiciais, dispostos em valor histórico, exceto no 
caso das aplicações, as quais foram devidamente atualizadas até a data base.

 – Compreendem os custos apropriados à formação das culturas de 
manga e uva, além de outras culturas de ciclo curto, tais como soja, sendo representados 
pelo saldo remanescente da transferência para produtos agrícolas, quando da colheita. 
Os saldos apresentados em a�vo circulante e a�vo não circulante (

) estão dispostos em seu custo original de formação, portanto, não 
foi mensurado o valor justo em função das limitações para es�ma�vas de cálculo com 
segurança razoável, considerando as caracterís�cas destas culturas, tais como ausência 
de cotação de mercado vigente. As  são mensuradas considerando o 
prazo de vida ú�l de 12 anos para cultura permanente de uva e 25 anos para cultura 
permanente de manga.

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas, quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição e formação de um a�vo, não 
havendo itens produzidos internamente. Eventualmente, em situação de alienação, o custo original de aquisição e depreciação 
acumulada são atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da operação. Itens de 

 são transferidos para os referidos grupos quando da finalização de sua construção e início da operação, quando, então, 
é iniciada a depreciação; Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que 
bene�cios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 
agregados ao custo de produção e, eventualmente, ao resultado; Itens do a�vo imobilizado são 
depreciados pelo método linear considerando exclusivamente as taxas fiscais vigentes, haja vista que a reavaliação da es�ma�va de 
vida ú�l destes componentes não foi procedida. As vidas úteis es�madas para os exercícios corrente e compara�vo são de 05 anos 
veículos e equipamentos de informá�ca, 10 anos para móveis e utensílios, instalações e máquinas e equipamentos, 25 anos para 
benfeitorias e edificações. As  consideram o prazo de vida ú�l de 12anos para cultura permanente de uva e 25 para 
cultura permanente de manga.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por fornecimento de matéria prima ou serviços 
substancialmente aplicados nas operações da Companhia, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido 
no período de até um ano. Caso contrário, estas obrigações são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor�zado.

– Os emprés�mos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor�zado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o exercício 
em que os emprés�mos estejam em aberto, u�lizando o método da taxa efe�va de juros. Os emprés�mos são classificados como 
passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. Os custos de emprés�mos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um a�vo qualificável, que é um a�vo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu 
uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do a�vo quando for provável que eles resultarão em bene�cios 
econômicos futuros para a en�dade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de emprés�mos são 
reconhecidos como despesa financeira no exercício em que são incorridos. 

 – São repasses financeiros entre as empresas do Grupo, cujos saldos são atualizados de juros, bem como 
há retenção e recolhimento de IOF e IRRF, seguindo os critérios da legislação vigente. Compreende, ainda, saldos referentes à gastos 
compar�lhados, apresentados em valor histórico e regularmente liquidados.

Estas obrigações são reconhecidas pelo regime de competência, apuradas em conformidade 
com as legislações vigentes e classificadas em passivo circulante e não circulante, conforme o prazo de sua exigibilidade, são 
apresentados devidamente atualizados, quando aplicável. 

 – Registrados em regime de competência, cujas operações são firmadas em Reais.

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, se a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constru�va que possa ser es�mada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a 
obrigação. Basicamente compostas pelas férias e encargos sociais a pagar aos colaboradores, além dos impostos diferidos e 
provisão para con�ngências considerando a informação de assessores jurídicos acerca de causas prováveis de perda.

 – As ações são classificadas no patrimônio líquido, não havendo custos incrementais diretamente atribuíveis à 
emissão de novas ações. As reservas de lucros, quando existentes, serão des�nadas em conformidade com o Estatuto Social da 
Companhia, o qual prevê: 5% (cinco por cento) do lucro líquido para cons�tuição da reserva legal, até a�ngir o limite de 20% (vinte 
por cento) do capital social. O Estatuto Social prevê ainda distribuição mínima de dividendos na ordem de 25% sobre o lucro líquido 
após as des�nações legais, sendo que as demais des�nações serão determinadas em Assembleia Geral. Há prerroga�vas para 
cons�tuição de outras reservas, desde que aprovadas pelos acionistas.

Representam os gastos relacionados as a�vidades administra�vas e 
comerciais da Companhia, portanto, dis�ntos da operação produ�va, reconhecidos em conformidade com as condições de 
exigibilidade. Agrega ainda impostos, taxas e contribuições não incidentes diretamente sobre o faturamento.

– O imposto de renda e a contribuição social corrente e diferidos são calculados com 
base nas leis tributárias vigentes na data de encerramento destas demonstrações contábeis. As alíquotas para fins de cálculo são 
24% (15% normal e 10% a �tulo de adicional) e 9%, respec�vamente, para o imposto de renda e contribuição social. Da mesma 
maneira, o imposto de renda e contribuição social correntes são mensurados com base nas alíquotas u�lizadas para os impostos 
diferidos, apresentados de forma líquida no passivo, na situação de saldo devedor ou no a�vo, quando as antecipações que 
excedem o montante final apurado no exercício. Não há registros de impostos correntes haja vista o saldo de prejuízos acumulados, 
sendo que a Companhia optou em não registrar os impostos diferidos sobre estes valores, visto que a premissa de lucros tributáveis 
futuros ainda não apresenta segurança razoável até o momento.

– Compreendem principalmente os saldos de compar�lhamento de gastos entre as 
empresas do grupo, além de provisões diversas apurados em regime de competência.

As despesas e receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime 
de competência, u�lizando-se do método da taxa efe�va de juros.

 As  compreendem o valor justo da comercialização de 
produtos aos mercados interno e externo, são apresentadas líquidas dos cujo Funrural é o mais relevante, 
além de descontos incondicionais e provisão para perdas relacionadas a classificação da qualidade dos produtos des�nados à 
exportação. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que bene�cios 
econômicos futuros fluirão para a Companhia e quando critérios específicos �verem sido atendidos, pelo regime de competência. 

 Os  englobam os gastos com matéria-prima, pessoal e encargos sociais, 
depreciação e amor�zação, gastos diretos com manutenção e conservação, além de outros gastos diretamente relacionados ao 
processo produ�vo e perdas nos estoques de produtos acabados.

Referem-se a créditos junto a clientes, decorrentes de operações de venda de produtos agrícolas aos mercados interno e externo. A 
é mensurada considerando os valores com baixa expecta�va de realização, sendo que a 
 segue critério es�mado de um percentual sobre o saldo de contas a receber vigente na data base.  A seguir, 

são dispostos os saldos por vencimento, sendo que os valores vencidos estão em processo de recebimento ou já foi cons�tuída 
provisão para perdas.

Os estoques em almoxarifado e de insumos agrícolas, além dos estoques de produtos agrícolas, foram levantados através de 
controles de inventário. Os produtos agrícolas referem-se a frutas disponíveis par comercialização na data-base destas 
demonstrações contábeis, apresentada a valor de custo histórico. Os insumos agrícolas são avaliados pelo custo médio, 
são apropriados a formação de custos das culturas em formação à medida em que são consumidos. 

Referem-se aos valores de disponibilidade imediata 
man�dos em ins�tuições financeiras. As aplicações 
financeiras são remuneradas a uma taxa média da variação 
do Cer�ficado de Depósito Interbancário – CDI, sendo que as 
operações man�das em não circulante são dadas em 
garan�a a contratos de FNE junto ao Banco do Nordeste.
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Custo dos produtos vendidos 18  (37.075)  (34.501)

Despesas administrativas e gerais 19  (7.981)  (6.876)

Despesas comerciais 19  (1.400)  (2.385)

Outras receitas e despesas operacionais20 174  (526)

Receitas financeiras - 370 832 

Despesas financeiras -  (5.042)  (4.127)

Variações cambiais e monetárias líquidas-  (4.449)  (1.106)

          

          

Ajustes de exercícios 
anteriores

 

-

  

-

   

(260)

  

(260)

 

Lucro do exercício

 

-

  

-

  

6.116 

 

6.116 

 

          

          

 
Lucro do exercício

 
-
  

-
  

2.272 
 

2.272 
 

          

          

 

Prejuizo do exercício

 

-

  

-

   

(5.630)

  

(5.630)

 

          

 

Caixa 14 9

Bancos – conta movimento 163 661

Aplicações financeiras 3.887 2.023

Insumos para culturas 1.656 2.359 

Embalagens 1.969 1.975 

Almoxarifado 1.472 1.177 

Produtos agrícolas - 165 

Estoques em poder de terceiros 206 149 

Adubos e fertilizantes 831 1.111 

Defensivos 668 985 

Outras materiais de produção 157 263 

Caixa e equivalentes de caixa 4 4.064 2.693 Fornecedores 11 7.375 3.770 

Contas a receber 5 15.935 11.691 Empréstimos e financiamentos 12 48.623 35.917 

Estoques 6 5.303 5.825 Obrigações trabalhistas e tributárias 13 3.008 2.930 

Ativos biológicos 7 24.515 17.947 Adiantamentos de clientes 14 3.922 2.212 

Impostos a recuperar 8 5.245 5.490 Partes relacionadas 15 11.137 1.829 

Outros créditos 9 1.004 641 

Depósitos Judiciais 9 348 345 Empréstimos e financiamentos 12 14.145 19.480 

Imobilizado 10 37.964 33.515 Provisão para contingências 16 315 451 

Intangível 10 423 348 

Capital social 17 18.984 18.984 

Reservas de capital 17 1.421 1.421 

Prejuízos acumulados 17 (14.129) (8.499)

Lucro do exercício após juros pagos  (5.630) 2.272 

Depreciação e amortização 2.553 2.349 

Ajustes de inventário 44 3.645 

Erradicação de culturas - 790 

Provisão para contingências  (136) 105 

Contas a receber  (4.244)  (3.375)

Estoques 478  (4.996)

Ativos biológicos  (6.568)  (6.467)

Impostos a recuperar 245  (1.071)

Outros ativos circulantes e não circulantes  (366) 372 

Fornecedores 3.605 445 

Obrigações trabalhistas e tributárias 78 138 

Partes relacionadas 9.308 2.291 

Outros passivos circulantes e não circulantes 1.710  (142)

Aquisição de imobilizado  (7.077)  (5.844)

Ingressos líquidos  financeiros 7.371 4.567 

Caixa e equivalentes no início do exercício 2.693 7.614 

Caixa a equivalentes no final do exercício 4.064 2.693 

Clientes mercado interno 1.091 644 HILLFRESH INTERNATIONAL BV 1.759 

Clientes mercado externo 14.644 10.610 AMAZON PRODUCE NETWORK, LLC 1.676 

Numerários em trânsito 584 857 SIIM 1.528 

Provisão para perdas  (384)  (420) MACK 1.259 

KISSAO 1.155 

GREENYARD FRESH UK LTD 975 

DAYKA & HACKETT LLC 851 

aging list OGL FOOD TRADE 830 

Vencidas de 31 até 360 dias 3.055 PANORAMA PRODUCE SALES 737 

Vencidas até 30 dias 7.208 KIBSONS INTERNATIONAL LLC 620 

A vencer até 30 dias 5.205 Outros clientes 4.928 

A vencer de 31 até 90 dias 467 Provisão para perdas  (384)
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CNPJ/MF 10.498.764/0001-02
FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S/A

Demonstrações Contábeis em 31-Dez-2018

A Finobrasa Agroindustrial S/A, “Companhia”, sociedade anônima de capital autorizado, cons�tuída em 15 de maio de 1986, regida por estatuto social 
e pelas legislações legais aplicáveis. A sociedade tem sede e foro na cidade de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte e conta com filiais em 
Ipanguaçu-RN, Petrolina-PE, Rio do Fogo-RN. Seus obje�vos sociais são:  agricultura em geral, incluindo culturas permanentes e temporárias com 
destaque para cul�vos irrigados, incluindo a produção, industrialização e comercialização;  a�vidades relacionadas com a agropecuária e;  a 
compra e venda de produtos de terceiros.

As principais polí�cas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas polí�cas foram aplicadas de 
modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as prá�cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), 
as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emi�das pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), além das normas emi�das pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).Neste exercício não foram registrados resultados 
abrangentes, desta forma, a DRA – Demonstração de Resultado Abrangente – não foi incluída no conjunto destas demonstrações contábeis. A 
emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Companhia em 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e determinados a�vos e 
passivos financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo. 

As operações com moedas estrangeiras são conver�das para a moeda funcional, quando aplicável, u�lizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são mensurados e os efeitos atribuídos na 
demonstração do resultado do exercício como receitas e despesas financeiras.

A Companhia reconhece os emprés�mos e recebíveis e depósitos 
inicialmente na data em que foram originados. Os outros a�vos financeiros (incluindo os a�vos designados pelo valor justo por meio do resultado) são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A 
Companhia realiza a baixa de um a�vo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do a�vo expiram, ou quando a Companhia 
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um a�vo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os 
riscos e bene�cios da �tularidade do a�vo financeiro são transferidos. Eventual par�cipação que seja criada ou re�da pela Companhia nos a�vos 
financeiros é reconhecida como um a�vo ou passivo individual. Os a�vos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma 
base líquida ou de realizar o a�vo e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia possui os seguintes a�vos financeiros não deriva�vos: a�vos 
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado, emprés�mos e recebíveis e �tulos man�dos até o vencimento. A Companhia, quando 
toma parte de instrumentos financeiros, classifica esses instrumentos conforme descrito:  

Um a�vo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como man�do 
para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos. A�vos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses a�vos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício.  

Emprés�mos e recebíveis são a�vos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado a�vo. Tais a�vos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprés�mos 
e recebíveis são medidos pelo custo amor�zado através do método dos juros efe�vos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. Os emprés�mos e recebíveis abrangem contas a receber e outros créditos.   – São os a�vos 
financeiros não deriva�vos com pagamentos fixos ou determináveis e com vencimento fixo, que a Companhia tem a intenção e a capacidade de 
manter até o seu vencimento, exceto aqueles inicialmente designados como valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda ou 
emprés�mos e recebíveis. Os �tulos classificados como man�dos até o vencimento podem ser cotados em um mercado a�vo. Adicionalmente para 
que um a�vo financeiro seja considerado como man�do até o vencimento ele deve ter um prazo de vencimento conhecido ou determinável. A 
mensuração inicial de um �tulo man�do até o vencimento deve ser realizada pelo seu valor justo do a�vo, e subsequentemente, deve-se considerar o 
método do custo amor�zado para sua mensuração. A Companhia designou para esta categoria as aplicações financeiras em CDB. 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros inves�mentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade de resgate imediato, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo 
apresentado líquido de saldos de contas garan�das na demonstração dos fluxos de caixa. As contas garan�das, quando u�lizadas, são demonstradas 
no balanço patrimonial como "Emprés�mos e Financiamentos", no passivo circulante, A Companhia 
reconhece seus passivos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor 
justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando têm suas obrigações contratuais re�radas, canceladas ou vencidas. Os 
a�vos e os passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenham o 
direito legal de compensar os valores e tenham a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o a�vo e quitar o passivo simultaneamente. A 
Companhia detém os seguintes passivos financeiros não deriva�vos: Passivos mensurados pelo custo amor�zado e valor justo por meio do resultado.

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas es�ma�vas contábeis crí�cas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das polí�cas contábeis. As es�ma�vas e os julgamentos 
contábeis são con�nuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expecta�vas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e es�ma�vas são significa�vas para as demonstrações contábeis, estão concentradas em: (i) estoques – nota explica�va 6; 
(ii) a�vos biológicos – nota explica�va 7; (iii) a�vo imobilizado – nota explica�va 10 e; (iv) custos dos produtos vendidos – nota explica�va 18.

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Companhia atua, que é sua moeda funcional. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra forma.

Os valores man�dos nas contas a receber decorrem das vendas de 
produtos agrícolas ao mercado interno e externo, cujos pagamentos são realizados num 
prazo médio de 30 à 90 dias. Estes valores são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e 
classificados no circulante, quando a expecta�va de realização não excede 365 dias. São 
efetuadas, periodicamente, análise de recuperabilidade dos créditos e eventualmente são 
reconhecidas provisões de perda ou de realização financeira a menor, ou ainda 
reclassificação para o não circulante.

 – Estes estoques de são demonstrados ao custo de 
formação ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende 
os custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respec�vas 
despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo 
os custos de emprés�mos.   – Estes estoques são demonstrados ao 
custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é o da média ponderada móvel.

 – Créditos tributários apropriados em a�vo circulante 
decorrentes de aquisições de insumos ou re�dos sobre rendimentos de aplicações 
financeiras, com base nos critérios legais vigentes. Análises sobre recuperabilidade e 
apresentação foram observados quando da classificação dos valores, sendo que para 
registro inicial foi adotado o critério de valor justo.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amor�zado através do método dos juros efe�vos. 

São reconhecidos inicialmente pelo valor justo. 
Custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o 
reconhecimento inicial, os deriva�vos são mensurados pelo valor justo e as variações no 
valor justo são registradas no resultado do exercício. A Companhia não possui instrumentos 
financeiros na data base destas demonstrações contábeis. 

Impairment   - Um a�vo 
financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de 
apresentação para apurar se há evidência obje�va de que tenha ocorrido perda no seu valor 
recuperável. Um a�vo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência obje�va indica 
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do a�vo, e que aquele 
evento de perda teve um efeito nega�vo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem 
ser es�mados de uma maneira confiável. A evidência obje�va de que os a�vos financeiros 
(incluindo �tulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no 
pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia sobre 
condições de que a Companhia não consideraria em outras transações, indicações de que o 
devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado 
a�vo para um �tulo. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significa�vo 
ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência obje�va de perda por 
redução ao valor recuperável. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma cole�va a 
Companhia u�liza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refle�r o julgamento da 
Administração quanto as premissas se as condições econômicas e de créditos atuais são tais 
que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas 
tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um a�vo financeiro 
medido pelo custo amor�zado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor 
presente dos futuros fluxos de caixa es�mados, descontados à taxa de juros efe�va original 
do a�vo. As perdas são reconhecidas no resultado e refle�das em uma conta de provisão 
contra recebíveis. Os juros sobre o a�vo que perdeu valor con�nuam sendo reconhecidos 
através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda 
de valor, a diminuição na perda de valor é rever�da e registrada no resultado. Não há 
evidências de valor recuperável inferior ao registrado contabilmente para os principais 
a�vos financeiros da Companhia (Contas a receber e outros créditos).  

 – Os valores contábeis dos a�vos não financeiros da Companhia são revistos a 
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do a�vo é determinado. O valor recuperável 
de um a�vo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo 
menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros es�mados 
são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos 
que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do 
capital e os riscos específicos do a�vo. Perdas por redução no valor recuperável são 
reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável são rever�das somente na 
condição em que o valor contábil do a�vo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amor�zação, caso a perda de valor não �vesse sido 
reconhecida. A Companhia iden�ficou que não há evidências de valor recuperável inferior 
ao registrado contabilmente para os principais a�vos não financeiros.

Valores tem origem em adiantamentos a fornecedores, aplicações 
financeiras em garan�a e depósitos judiciais, dispostos em valor histórico, exceto no 
caso das aplicações, as quais foram devidamente atualizadas até a data base.

 – Compreendem os custos apropriados à formação das culturas de 
manga e uva, além de outras culturas de ciclo curto, tais como soja, sendo representados 
pelo saldo remanescente da transferência para produtos agrícolas, quando da colheita. 
Os saldos apresentados em a�vo circulante e a�vo não circulante (

) estão dispostos em seu custo original de formação, portanto, não 
foi mensurado o valor justo em função das limitações para es�ma�vas de cálculo com 
segurança razoável, considerando as caracterís�cas destas culturas, tais como ausência 
de cotação de mercado vigente. As  são mensuradas considerando o 
prazo de vida ú�l de 12 anos para cultura permanente de uva e 25 anos para cultura 
permanente de manga.

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas, quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição e formação de um a�vo, não 
havendo itens produzidos internamente. Eventualmente, em situação de alienação, o custo original de aquisição e depreciação 
acumulada são atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da operação. Itens de 

 são transferidos para os referidos grupos quando da finalização de sua construção e início da operação, quando, então, 
é iniciada a depreciação; Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que 
bene�cios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 
agregados ao custo de produção e, eventualmente, ao resultado; Itens do a�vo imobilizado são 
depreciados pelo método linear considerando exclusivamente as taxas fiscais vigentes, haja vista que a reavaliação da es�ma�va de 
vida ú�l destes componentes não foi procedida. As vidas úteis es�madas para os exercícios corrente e compara�vo são de 05 anos 
veículos e equipamentos de informá�ca, 10 anos para móveis e utensílios, instalações e máquinas e equipamentos, 25 anos para 
benfeitorias e edificações. As  consideram o prazo de vida ú�l de 12anos para cultura permanente de uva e 25 para 
cultura permanente de manga.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por fornecimento de matéria prima ou serviços 
substancialmente aplicados nas operações da Companhia, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido 
no período de até um ano. Caso contrário, estas obrigações são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor�zado.

– Os emprés�mos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor�zado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o exercício 
em que os emprés�mos estejam em aberto, u�lizando o método da taxa efe�va de juros. Os emprés�mos são classificados como 
passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. Os custos de emprés�mos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um a�vo qualificável, que é um a�vo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu 
uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do a�vo quando for provável que eles resultarão em bene�cios 
econômicos futuros para a en�dade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de emprés�mos são 
reconhecidos como despesa financeira no exercício em que são incorridos. 

 – São repasses financeiros entre as empresas do Grupo, cujos saldos são atualizados de juros, bem como 
há retenção e recolhimento de IOF e IRRF, seguindo os critérios da legislação vigente. Compreende, ainda, saldos referentes à gastos 
compar�lhados, apresentados em valor histórico e regularmente liquidados.

Estas obrigações são reconhecidas pelo regime de competência, apuradas em conformidade 
com as legislações vigentes e classificadas em passivo circulante e não circulante, conforme o prazo de sua exigibilidade, são 
apresentados devidamente atualizados, quando aplicável. 

 – Registrados em regime de competência, cujas operações são firmadas em Reais.

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, se a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constru�va que possa ser es�mada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a 
obrigação. Basicamente compostas pelas férias e encargos sociais a pagar aos colaboradores, além dos impostos diferidos e 
provisão para con�ngências considerando a informação de assessores jurídicos acerca de causas prováveis de perda.

 – As ações são classificadas no patrimônio líquido, não havendo custos incrementais diretamente atribuíveis à 
emissão de novas ações. As reservas de lucros, quando existentes, serão des�nadas em conformidade com o Estatuto Social da 
Companhia, o qual prevê: 5% (cinco por cento) do lucro líquido para cons�tuição da reserva legal, até a�ngir o limite de 20% (vinte 
por cento) do capital social. O Estatuto Social prevê ainda distribuição mínima de dividendos na ordem de 25% sobre o lucro líquido 
após as des�nações legais, sendo que as demais des�nações serão determinadas em Assembleia Geral. Há prerroga�vas para 
cons�tuição de outras reservas, desde que aprovadas pelos acionistas.

Representam os gastos relacionados as a�vidades administra�vas e 
comerciais da Companhia, portanto, dis�ntos da operação produ�va, reconhecidos em conformidade com as condições de 
exigibilidade. Agrega ainda impostos, taxas e contribuições não incidentes diretamente sobre o faturamento.

– O imposto de renda e a contribuição social corrente e diferidos são calculados com 
base nas leis tributárias vigentes na data de encerramento destas demonstrações contábeis. As alíquotas para fins de cálculo são 
24% (15% normal e 10% a �tulo de adicional) e 9%, respec�vamente, para o imposto de renda e contribuição social. Da mesma 
maneira, o imposto de renda e contribuição social correntes são mensurados com base nas alíquotas u�lizadas para os impostos 
diferidos, apresentados de forma líquida no passivo, na situação de saldo devedor ou no a�vo, quando as antecipações que 
excedem o montante final apurado no exercício. Não há registros de impostos correntes haja vista o saldo de prejuízos acumulados, 
sendo que a Companhia optou em não registrar os impostos diferidos sobre estes valores, visto que a premissa de lucros tributáveis 
futuros ainda não apresenta segurança razoável até o momento.

– Compreendem principalmente os saldos de compar�lhamento de gastos entre as 
empresas do grupo, além de provisões diversas apurados em regime de competência.

As despesas e receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime 
de competência, u�lizando-se do método da taxa efe�va de juros.

 As  compreendem o valor justo da comercialização de 
produtos aos mercados interno e externo, são apresentadas líquidas dos cujo Funrural é o mais relevante, 
além de descontos incondicionais e provisão para perdas relacionadas a classificação da qualidade dos produtos des�nados à 
exportação. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que bene�cios 
econômicos futuros fluirão para a Companhia e quando critérios específicos �verem sido atendidos, pelo regime de competência. 

 Os  englobam os gastos com matéria-prima, pessoal e encargos sociais, 
depreciação e amor�zação, gastos diretos com manutenção e conservação, além de outros gastos diretamente relacionados ao 
processo produ�vo e perdas nos estoques de produtos acabados.

Referem-se a créditos junto a clientes, decorrentes de operações de venda de produtos agrícolas aos mercados interno e externo. A 
é mensurada considerando os valores com baixa expecta�va de realização, sendo que a 
 segue critério es�mado de um percentual sobre o saldo de contas a receber vigente na data base.  A seguir, 

são dispostos os saldos por vencimento, sendo que os valores vencidos estão em processo de recebimento ou já foi cons�tuída 
provisão para perdas.

Os estoques em almoxarifado e de insumos agrícolas, além dos estoques de produtos agrícolas, foram levantados através de 
controles de inventário. Os produtos agrícolas referem-se a frutas disponíveis par comercialização na data-base destas 
demonstrações contábeis, apresentada a valor de custo histórico. Os insumos agrícolas são avaliados pelo custo médio, 
são apropriados a formação de custos das culturas em formação à medida em que são consumidos. 

Referem-se aos valores de disponibilidade imediata 
man�dos em ins�tuições financeiras. As aplicações 
financeiras são remuneradas a uma taxa média da variação 
do Cer�ficado de Depósito Interbancário – CDI, sendo que as 
operações man�das em não circulante são dadas em 
garan�a a contratos de FNE junto ao Banco do Nordeste.
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Custo dos produtos vendidos 18  (37.075)  (34.501)

Despesas administrativas e gerais 19  (7.981)  (6.876)

Despesas comerciais 19  (1.400)  (2.385)

Outras receitas e despesas operacionais20 174  (526)

Receitas financeiras - 370 832 

Despesas financeiras -  (5.042)  (4.127)

Variações cambiais e monetárias líquidas-  (4.449)  (1.106)

          

          

Ajustes de exercícios 
anteriores

 

-

  

-

   

(260)

  

(260)

 

Lucro do exercício

 

-

  

-

  

6.116 

 

6.116 

 

          

          

 
Lucro do exercício

 
-
  

-
  

2.272 
 

2.272 
 

          

          

 

Prejuizo do exercício

 

-

  

-

   

(5.630)

  

(5.630)

 

          

 

Caixa 14 9

Bancos – conta movimento 163 661

Aplicações financeiras 3.887 2.023

Insumos para culturas 1.656 2.359 

Embalagens 1.969 1.975 

Almoxarifado 1.472 1.177 

Produtos agrícolas - 165 

Estoques em poder de terceiros 206 149 

Adubos e fertilizantes 831 1.111 

Defensivos 668 985 

Outras materiais de produção 157 263 

Caixa e equivalentes de caixa 4 4.064 2.693 Fornecedores 11 7.375 3.770 

Contas a receber 5 15.935 11.691 Empréstimos e financiamentos 12 48.623 35.917 

Estoques 6 5.303 5.825 Obrigações trabalhistas e tributárias 13 3.008 2.930 

Ativos biológicos 7 24.515 17.947 Adiantamentos de clientes 14 3.922 2.212 

Impostos a recuperar 8 5.245 5.490 Partes relacionadas 15 11.137 1.829 

Outros créditos 9 1.004 641 

Depósitos Judiciais 9 348 345 Empréstimos e financiamentos 12 14.145 19.480 

Imobilizado 10 37.964 33.515 Provisão para contingências 16 315 451 

Intangível 10 423 348 

Capital social 17 18.984 18.984 

Reservas de capital 17 1.421 1.421 

Prejuízos acumulados 17 (14.129) (8.499)

Lucro do exercício após juros pagos  (5.630) 2.272 

Depreciação e amortização 2.553 2.349 

Ajustes de inventário 44 3.645 

Erradicação de culturas - 790 

Provisão para contingências  (136) 105 

Contas a receber  (4.244)  (3.375)

Estoques 478  (4.996)

Ativos biológicos  (6.568)  (6.467)

Impostos a recuperar 245  (1.071)

Outros ativos circulantes e não circulantes  (366) 372 

Fornecedores 3.605 445 

Obrigações trabalhistas e tributárias 78 138 

Partes relacionadas 9.308 2.291 

Outros passivos circulantes e não circulantes 1.710  (142)

Aquisição de imobilizado  (7.077)  (5.844)

Ingressos líquidos  financeiros 7.371 4.567 

Caixa e equivalentes no início do exercício 2.693 7.614 

Caixa a equivalentes no final do exercício 4.064 2.693 

Clientes mercado interno 1.091 644 HILLFRESH INTERNATIONAL BV 1.759 

Clientes mercado externo 14.644 10.610 AMAZON PRODUCE NETWORK, LLC 1.676 

Numerários em trânsito 584 857 SIIM 1.528 

Provisão para perdas  (384)  (420) MACK 1.259 

KISSAO 1.155 

GREENYARD FRESH UK LTD 975 

DAYKA & HACKETT LLC 851 

aging list OGL FOOD TRADE 830 

Vencidas de 31 até 360 dias 3.055 PANORAMA PRODUCE SALES 737 

Vencidas até 30 dias 7.208 KIBSONS INTERNATIONAL LLC 620 

A vencer até 30 dias 5.205 Outros clientes 4.928 

A vencer de 31 até 90 dias 467 Provisão para perdas  (384)
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CNPJ/MF 10.498.764/0001-02
FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S/A

Demonstrações Contábeis em 31-Dez-2018

A Finobrasa Agroindustrial S/A, “Companhia”, sociedade anônima de capital autorizado, cons�tuída em 15 de maio de 1986, regida por estatuto social 
e pelas legislações legais aplicáveis. A sociedade tem sede e foro na cidade de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte e conta com filiais em 
Ipanguaçu-RN, Petrolina-PE, Rio do Fogo-RN. Seus obje�vos sociais são:  agricultura em geral, incluindo culturas permanentes e temporárias com 
destaque para cul�vos irrigados, incluindo a produção, industrialização e comercialização;  a�vidades relacionadas com a agropecuária e;  a 
compra e venda de produtos de terceiros.

As principais polí�cas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas polí�cas foram aplicadas de 
modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as prá�cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), 
as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emi�das pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), além das normas emi�das pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).Neste exercício não foram registrados resultados 
abrangentes, desta forma, a DRA – Demonstração de Resultado Abrangente – não foi incluída no conjunto destas demonstrações contábeis. A 
emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Companhia em 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e determinados a�vos e 
passivos financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo. 

As operações com moedas estrangeiras são conver�das para a moeda funcional, quando aplicável, u�lizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são mensurados e os efeitos atribuídos na 
demonstração do resultado do exercício como receitas e despesas financeiras.

A Companhia reconhece os emprés�mos e recebíveis e depósitos 
inicialmente na data em que foram originados. Os outros a�vos financeiros (incluindo os a�vos designados pelo valor justo por meio do resultado) são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A 
Companhia realiza a baixa de um a�vo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do a�vo expiram, ou quando a Companhia 
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um a�vo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os 
riscos e bene�cios da �tularidade do a�vo financeiro são transferidos. Eventual par�cipação que seja criada ou re�da pela Companhia nos a�vos 
financeiros é reconhecida como um a�vo ou passivo individual. Os a�vos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma 
base líquida ou de realizar o a�vo e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia possui os seguintes a�vos financeiros não deriva�vos: a�vos 
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado, emprés�mos e recebíveis e �tulos man�dos até o vencimento. A Companhia, quando 
toma parte de instrumentos financeiros, classifica esses instrumentos conforme descrito:  

Um a�vo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como man�do 
para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos. A�vos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses a�vos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício.  

Emprés�mos e recebíveis são a�vos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado a�vo. Tais a�vos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprés�mos 
e recebíveis são medidos pelo custo amor�zado através do método dos juros efe�vos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. Os emprés�mos e recebíveis abrangem contas a receber e outros créditos.   – São os a�vos 
financeiros não deriva�vos com pagamentos fixos ou determináveis e com vencimento fixo, que a Companhia tem a intenção e a capacidade de 
manter até o seu vencimento, exceto aqueles inicialmente designados como valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda ou 
emprés�mos e recebíveis. Os �tulos classificados como man�dos até o vencimento podem ser cotados em um mercado a�vo. Adicionalmente para 
que um a�vo financeiro seja considerado como man�do até o vencimento ele deve ter um prazo de vencimento conhecido ou determinável. A 
mensuração inicial de um �tulo man�do até o vencimento deve ser realizada pelo seu valor justo do a�vo, e subsequentemente, deve-se considerar o 
método do custo amor�zado para sua mensuração. A Companhia designou para esta categoria as aplicações financeiras em CDB. 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros inves�mentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade de resgate imediato, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo 
apresentado líquido de saldos de contas garan�das na demonstração dos fluxos de caixa. As contas garan�das, quando u�lizadas, são demonstradas 
no balanço patrimonial como "Emprés�mos e Financiamentos", no passivo circulante, A Companhia 
reconhece seus passivos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor 
justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando têm suas obrigações contratuais re�radas, canceladas ou vencidas. Os 
a�vos e os passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenham o 
direito legal de compensar os valores e tenham a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o a�vo e quitar o passivo simultaneamente. A 
Companhia detém os seguintes passivos financeiros não deriva�vos: Passivos mensurados pelo custo amor�zado e valor justo por meio do resultado.

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas es�ma�vas contábeis crí�cas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das polí�cas contábeis. As es�ma�vas e os julgamentos 
contábeis são con�nuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expecta�vas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e es�ma�vas são significa�vas para as demonstrações contábeis, estão concentradas em: (i) estoques – nota explica�va 6; 
(ii) a�vos biológicos – nota explica�va 7; (iii) a�vo imobilizado – nota explica�va 10 e; (iv) custos dos produtos vendidos – nota explica�va 18.

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Companhia atua, que é sua moeda funcional. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra forma.

Os valores man�dos nas contas a receber decorrem das vendas de 
produtos agrícolas ao mercado interno e externo, cujos pagamentos são realizados num 
prazo médio de 30 à 90 dias. Estes valores são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e 
classificados no circulante, quando a expecta�va de realização não excede 365 dias. São 
efetuadas, periodicamente, análise de recuperabilidade dos créditos e eventualmente são 
reconhecidas provisões de perda ou de realização financeira a menor, ou ainda 
reclassificação para o não circulante.

 – Estes estoques de são demonstrados ao custo de 
formação ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende 
os custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respec�vas 
despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo 
os custos de emprés�mos.   – Estes estoques são demonstrados ao 
custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é o da média ponderada móvel.

 – Créditos tributários apropriados em a�vo circulante 
decorrentes de aquisições de insumos ou re�dos sobre rendimentos de aplicações 
financeiras, com base nos critérios legais vigentes. Análises sobre recuperabilidade e 
apresentação foram observados quando da classificação dos valores, sendo que para 
registro inicial foi adotado o critério de valor justo.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amor�zado através do método dos juros efe�vos. 

São reconhecidos inicialmente pelo valor justo. 
Custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o 
reconhecimento inicial, os deriva�vos são mensurados pelo valor justo e as variações no 
valor justo são registradas no resultado do exercício. A Companhia não possui instrumentos 
financeiros na data base destas demonstrações contábeis. 

Impairment   - Um a�vo 
financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de 
apresentação para apurar se há evidência obje�va de que tenha ocorrido perda no seu valor 
recuperável. Um a�vo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência obje�va indica 
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do a�vo, e que aquele 
evento de perda teve um efeito nega�vo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem 
ser es�mados de uma maneira confiável. A evidência obje�va de que os a�vos financeiros 
(incluindo �tulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no 
pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia sobre 
condições de que a Companhia não consideraria em outras transações, indicações de que o 
devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado 
a�vo para um �tulo. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significa�vo 
ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência obje�va de perda por 
redução ao valor recuperável. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma cole�va a 
Companhia u�liza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refle�r o julgamento da 
Administração quanto as premissas se as condições econômicas e de créditos atuais são tais 
que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas 
tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um a�vo financeiro 
medido pelo custo amor�zado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor 
presente dos futuros fluxos de caixa es�mados, descontados à taxa de juros efe�va original 
do a�vo. As perdas são reconhecidas no resultado e refle�das em uma conta de provisão 
contra recebíveis. Os juros sobre o a�vo que perdeu valor con�nuam sendo reconhecidos 
através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda 
de valor, a diminuição na perda de valor é rever�da e registrada no resultado. Não há 
evidências de valor recuperável inferior ao registrado contabilmente para os principais 
a�vos financeiros da Companhia (Contas a receber e outros créditos).  

 – Os valores contábeis dos a�vos não financeiros da Companhia são revistos a 
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do a�vo é determinado. O valor recuperável 
de um a�vo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo 
menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros es�mados 
são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos 
que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do 
capital e os riscos específicos do a�vo. Perdas por redução no valor recuperável são 
reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável são rever�das somente na 
condição em que o valor contábil do a�vo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amor�zação, caso a perda de valor não �vesse sido 
reconhecida. A Companhia iden�ficou que não há evidências de valor recuperável inferior 
ao registrado contabilmente para os principais a�vos não financeiros.

Valores tem origem em adiantamentos a fornecedores, aplicações 
financeiras em garan�a e depósitos judiciais, dispostos em valor histórico, exceto no 
caso das aplicações, as quais foram devidamente atualizadas até a data base.

 – Compreendem os custos apropriados à formação das culturas de 
manga e uva, além de outras culturas de ciclo curto, tais como soja, sendo representados 
pelo saldo remanescente da transferência para produtos agrícolas, quando da colheita. 
Os saldos apresentados em a�vo circulante e a�vo não circulante (

) estão dispostos em seu custo original de formação, portanto, não 
foi mensurado o valor justo em função das limitações para es�ma�vas de cálculo com 
segurança razoável, considerando as caracterís�cas destas culturas, tais como ausência 
de cotação de mercado vigente. As  são mensuradas considerando o 
prazo de vida ú�l de 12 anos para cultura permanente de uva e 25 anos para cultura 
permanente de manga.

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas, quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição e formação de um a�vo, não 
havendo itens produzidos internamente. Eventualmente, em situação de alienação, o custo original de aquisição e depreciação 
acumulada são atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da operação. Itens de 

 são transferidos para os referidos grupos quando da finalização de sua construção e início da operação, quando, então, 
é iniciada a depreciação; Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que 
bene�cios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 
agregados ao custo de produção e, eventualmente, ao resultado; Itens do a�vo imobilizado são 
depreciados pelo método linear considerando exclusivamente as taxas fiscais vigentes, haja vista que a reavaliação da es�ma�va de 
vida ú�l destes componentes não foi procedida. As vidas úteis es�madas para os exercícios corrente e compara�vo são de 05 anos 
veículos e equipamentos de informá�ca, 10 anos para móveis e utensílios, instalações e máquinas e equipamentos, 25 anos para 
benfeitorias e edificações. As  consideram o prazo de vida ú�l de 12anos para cultura permanente de uva e 25 para 
cultura permanente de manga.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por fornecimento de matéria prima ou serviços 
substancialmente aplicados nas operações da Companhia, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido 
no período de até um ano. Caso contrário, estas obrigações são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor�zado.

– Os emprés�mos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor�zado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o exercício 
em que os emprés�mos estejam em aberto, u�lizando o método da taxa efe�va de juros. Os emprés�mos são classificados como 
passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. Os custos de emprés�mos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um a�vo qualificável, que é um a�vo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu 
uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do a�vo quando for provável que eles resultarão em bene�cios 
econômicos futuros para a en�dade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de emprés�mos são 
reconhecidos como despesa financeira no exercício em que são incorridos. 

 – São repasses financeiros entre as empresas do Grupo, cujos saldos são atualizados de juros, bem como 
há retenção e recolhimento de IOF e IRRF, seguindo os critérios da legislação vigente. Compreende, ainda, saldos referentes à gastos 
compar�lhados, apresentados em valor histórico e regularmente liquidados.

Estas obrigações são reconhecidas pelo regime de competência, apuradas em conformidade 
com as legislações vigentes e classificadas em passivo circulante e não circulante, conforme o prazo de sua exigibilidade, são 
apresentados devidamente atualizados, quando aplicável. 

 – Registrados em regime de competência, cujas operações são firmadas em Reais.

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, se a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constru�va que possa ser es�mada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a 
obrigação. Basicamente compostas pelas férias e encargos sociais a pagar aos colaboradores, além dos impostos diferidos e 
provisão para con�ngências considerando a informação de assessores jurídicos acerca de causas prováveis de perda.

 – As ações são classificadas no patrimônio líquido, não havendo custos incrementais diretamente atribuíveis à 
emissão de novas ações. As reservas de lucros, quando existentes, serão des�nadas em conformidade com o Estatuto Social da 
Companhia, o qual prevê: 5% (cinco por cento) do lucro líquido para cons�tuição da reserva legal, até a�ngir o limite de 20% (vinte 
por cento) do capital social. O Estatuto Social prevê ainda distribuição mínima de dividendos na ordem de 25% sobre o lucro líquido 
após as des�nações legais, sendo que as demais des�nações serão determinadas em Assembleia Geral. Há prerroga�vas para 
cons�tuição de outras reservas, desde que aprovadas pelos acionistas.

Representam os gastos relacionados as a�vidades administra�vas e 
comerciais da Companhia, portanto, dis�ntos da operação produ�va, reconhecidos em conformidade com as condições de 
exigibilidade. Agrega ainda impostos, taxas e contribuições não incidentes diretamente sobre o faturamento.

– O imposto de renda e a contribuição social corrente e diferidos são calculados com 
base nas leis tributárias vigentes na data de encerramento destas demonstrações contábeis. As alíquotas para fins de cálculo são 
24% (15% normal e 10% a �tulo de adicional) e 9%, respec�vamente, para o imposto de renda e contribuição social. Da mesma 
maneira, o imposto de renda e contribuição social correntes são mensurados com base nas alíquotas u�lizadas para os impostos 
diferidos, apresentados de forma líquida no passivo, na situação de saldo devedor ou no a�vo, quando as antecipações que 
excedem o montante final apurado no exercício. Não há registros de impostos correntes haja vista o saldo de prejuízos acumulados, 
sendo que a Companhia optou em não registrar os impostos diferidos sobre estes valores, visto que a premissa de lucros tributáveis 
futuros ainda não apresenta segurança razoável até o momento.

– Compreendem principalmente os saldos de compar�lhamento de gastos entre as 
empresas do grupo, além de provisões diversas apurados em regime de competência.

As despesas e receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime 
de competência, u�lizando-se do método da taxa efe�va de juros.

 As  compreendem o valor justo da comercialização de 
produtos aos mercados interno e externo, são apresentadas líquidas dos cujo Funrural é o mais relevante, 
além de descontos incondicionais e provisão para perdas relacionadas a classificação da qualidade dos produtos des�nados à 
exportação. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que bene�cios 
econômicos futuros fluirão para a Companhia e quando critérios específicos �verem sido atendidos, pelo regime de competência. 

 Os  englobam os gastos com matéria-prima, pessoal e encargos sociais, 
depreciação e amor�zação, gastos diretos com manutenção e conservação, além de outros gastos diretamente relacionados ao 
processo produ�vo e perdas nos estoques de produtos acabados.

Referem-se a créditos junto a clientes, decorrentes de operações de venda de produtos agrícolas aos mercados interno e externo. A 
é mensurada considerando os valores com baixa expecta�va de realização, sendo que a 
 segue critério es�mado de um percentual sobre o saldo de contas a receber vigente na data base.  A seguir, 

são dispostos os saldos por vencimento, sendo que os valores vencidos estão em processo de recebimento ou já foi cons�tuída 
provisão para perdas.

Os estoques em almoxarifado e de insumos agrícolas, além dos estoques de produtos agrícolas, foram levantados através de 
controles de inventário. Os produtos agrícolas referem-se a frutas disponíveis par comercialização na data-base destas 
demonstrações contábeis, apresentada a valor de custo histórico. Os insumos agrícolas são avaliados pelo custo médio, 
são apropriados a formação de custos das culturas em formação à medida em que são consumidos. 

Referem-se aos valores de disponibilidade imediata 
man�dos em ins�tuições financeiras. As aplicações 
financeiras são remuneradas a uma taxa média da variação 
do Cer�ficado de Depósito Interbancário – CDI, sendo que as 
operações man�das em não circulante são dadas em 
garan�a a contratos de FNE junto ao Banco do Nordeste.
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Custo dos produtos vendidos 18  (37.075)  (34.501)

Despesas administrativas e gerais 19  (7.981)  (6.876)

Despesas comerciais 19  (1.400)  (2.385)

Outras receitas e despesas operacionais20 174  (526)

Receitas financeiras - 370 832 

Despesas financeiras -  (5.042)  (4.127)

Variações cambiais e monetárias líquidas-  (4.449)  (1.106)

          

          

Ajustes de exercícios 
anteriores

 

-

  

-

   

(260)

  

(260)

 

Lucro do exercício
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-
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Lucro do exercício
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2.272 
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Prejuizo do exercício

 

-

  

-

   

(5.630)

  

(5.630)

 

          

 

Caixa 14 9

Bancos – conta movimento 163 661

Aplicações financeiras 3.887 2.023

Insumos para culturas 1.656 2.359 

Embalagens 1.969 1.975 

Almoxarifado 1.472 1.177 

Produtos agrícolas - 165 

Estoques em poder de terceiros 206 149 

Adubos e fertilizantes 831 1.111 

Defensivos 668 985 

Outras materiais de produção 157 263 

Caixa e equivalentes de caixa 4 4.064 2.693 Fornecedores 11 7.375 3.770 

Contas a receber 5 15.935 11.691 Empréstimos e financiamentos 12 48.623 35.917 

Estoques 6 5.303 5.825 Obrigações trabalhistas e tributárias 13 3.008 2.930 

Ativos biológicos 7 24.515 17.947 Adiantamentos de clientes 14 3.922 2.212 

Impostos a recuperar 8 5.245 5.490 Partes relacionadas 15 11.137 1.829 

Outros créditos 9 1.004 641 

Depósitos Judiciais 9 348 345 Empréstimos e financiamentos 12 14.145 19.480 

Imobilizado 10 37.964 33.515 Provisão para contingências 16 315 451 

Intangível 10 423 348 

Capital social 17 18.984 18.984 

Reservas de capital 17 1.421 1.421 

Prejuízos acumulados 17 (14.129) (8.499)

Lucro do exercício após juros pagos  (5.630) 2.272 

Depreciação e amortização 2.553 2.349 

Ajustes de inventário 44 3.645 

Erradicação de culturas - 790 

Provisão para contingências  (136) 105 

Contas a receber  (4.244)  (3.375)

Estoques 478  (4.996)

Ativos biológicos  (6.568)  (6.467)

Impostos a recuperar 245  (1.071)

Outros ativos circulantes e não circulantes  (366) 372 

Fornecedores 3.605 445 

Obrigações trabalhistas e tributárias 78 138 

Partes relacionadas 9.308 2.291 

Outros passivos circulantes e não circulantes 1.710  (142)

Aquisição de imobilizado  (7.077)  (5.844)

Ingressos líquidos  financeiros 7.371 4.567 

Caixa e equivalentes no início do exercício 2.693 7.614 

Caixa a equivalentes no final do exercício 4.064 2.693 

Clientes mercado interno 1.091 644 HILLFRESH INTERNATIONAL BV 1.759 

Clientes mercado externo 14.644 10.610 AMAZON PRODUCE NETWORK, LLC 1.676 

Numerários em trânsito 584 857 SIIM 1.528 

Provisão para perdas  (384)  (420) MACK 1.259 

KISSAO 1.155 

GREENYARD FRESH UK LTD 975 

DAYKA & HACKETT LLC 851 

aging list OGL FOOD TRADE 830 

Vencidas de 31 até 360 dias 3.055 PANORAMA PRODUCE SALES 737 

Vencidas até 30 dias 7.208 KIBSONS INTERNATIONAL LLC 620 

A vencer até 30 dias 5.205 Outros clientes 4.928 

A vencer de 31 até 90 dias 467 Provisão para perdas  (384)

- Relatório dos auditores independentes |Balanço patrimonial | Demonstração do resultado - Demonstração das mutações do patrimônio 
líquido | Demonstração dos fluxos de caixa | Notas explica�vas da administração às demonstrações contábeis

CNPJ/MF 10.498.764/0001-02
FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S/A

Demonstrações Contábeis em 31-Dez-2018

A Finobrasa Agroindustrial S/A, “Companhia”, sociedade anônima de capital autorizado, cons�tuída em 15 de maio de 1986, regida por estatuto social 
e pelas legislações legais aplicáveis. A sociedade tem sede e foro na cidade de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte e conta com filiais em 
Ipanguaçu-RN, Petrolina-PE, Rio do Fogo-RN. Seus obje�vos sociais são:  agricultura em geral, incluindo culturas permanentes e temporárias com 
destaque para cul�vos irrigados, incluindo a produção, industrialização e comercialização;  a�vidades relacionadas com a agropecuária e;  a 
compra e venda de produtos de terceiros.

As principais polí�cas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas polí�cas foram aplicadas de 
modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as prá�cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), 
as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emi�das pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), além das normas emi�das pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).Neste exercício não foram registrados resultados 
abrangentes, desta forma, a DRA – Demonstração de Resultado Abrangente – não foi incluída no conjunto destas demonstrações contábeis. A 
emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Companhia em 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e determinados a�vos e 
passivos financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo. 

As operações com moedas estrangeiras são conver�das para a moeda funcional, quando aplicável, u�lizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são mensurados e os efeitos atribuídos na 
demonstração do resultado do exercício como receitas e despesas financeiras.

A Companhia reconhece os emprés�mos e recebíveis e depósitos 
inicialmente na data em que foram originados. Os outros a�vos financeiros (incluindo os a�vos designados pelo valor justo por meio do resultado) são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A 
Companhia realiza a baixa de um a�vo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do a�vo expiram, ou quando a Companhia 
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um a�vo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os 
riscos e bene�cios da �tularidade do a�vo financeiro são transferidos. Eventual par�cipação que seja criada ou re�da pela Companhia nos a�vos 
financeiros é reconhecida como um a�vo ou passivo individual. Os a�vos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma 
base líquida ou de realizar o a�vo e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia possui os seguintes a�vos financeiros não deriva�vos: a�vos 
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado, emprés�mos e recebíveis e �tulos man�dos até o vencimento. A Companhia, quando 
toma parte de instrumentos financeiros, classifica esses instrumentos conforme descrito:  

Um a�vo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como man�do 
para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos. A�vos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses a�vos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício.  

Emprés�mos e recebíveis são a�vos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado a�vo. Tais a�vos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprés�mos 
e recebíveis são medidos pelo custo amor�zado através do método dos juros efe�vos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. Os emprés�mos e recebíveis abrangem contas a receber e outros créditos.   – São os a�vos 
financeiros não deriva�vos com pagamentos fixos ou determináveis e com vencimento fixo, que a Companhia tem a intenção e a capacidade de 
manter até o seu vencimento, exceto aqueles inicialmente designados como valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda ou 
emprés�mos e recebíveis. Os �tulos classificados como man�dos até o vencimento podem ser cotados em um mercado a�vo. Adicionalmente para 
que um a�vo financeiro seja considerado como man�do até o vencimento ele deve ter um prazo de vencimento conhecido ou determinável. A 
mensuração inicial de um �tulo man�do até o vencimento deve ser realizada pelo seu valor justo do a�vo, e subsequentemente, deve-se considerar o 
método do custo amor�zado para sua mensuração. A Companhia designou para esta categoria as aplicações financeiras em CDB. 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros inves�mentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade de resgate imediato, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo 
apresentado líquido de saldos de contas garan�das na demonstração dos fluxos de caixa. As contas garan�das, quando u�lizadas, são demonstradas 
no balanço patrimonial como "Emprés�mos e Financiamentos", no passivo circulante, A Companhia 
reconhece seus passivos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor 
justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando têm suas obrigações contratuais re�radas, canceladas ou vencidas. Os 
a�vos e os passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenham o 
direito legal de compensar os valores e tenham a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o a�vo e quitar o passivo simultaneamente. A 
Companhia detém os seguintes passivos financeiros não deriva�vos: Passivos mensurados pelo custo amor�zado e valor justo por meio do resultado.

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas es�ma�vas contábeis crí�cas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das polí�cas contábeis. As es�ma�vas e os julgamentos 
contábeis são con�nuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expecta�vas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e es�ma�vas são significa�vas para as demonstrações contábeis, estão concentradas em: (i) estoques – nota explica�va 6; 
(ii) a�vos biológicos – nota explica�va 7; (iii) a�vo imobilizado – nota explica�va 10 e; (iv) custos dos produtos vendidos – nota explica�va 18.

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Companhia atua, que é sua moeda funcional. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra forma.

Os valores man�dos nas contas a receber decorrem das vendas de 
produtos agrícolas ao mercado interno e externo, cujos pagamentos são realizados num 
prazo médio de 30 à 90 dias. Estes valores são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e 
classificados no circulante, quando a expecta�va de realização não excede 365 dias. São 
efetuadas, periodicamente, análise de recuperabilidade dos créditos e eventualmente são 
reconhecidas provisões de perda ou de realização financeira a menor, ou ainda 
reclassificação para o não circulante.

 – Estes estoques de são demonstrados ao custo de 
formação ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende 
os custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respec�vas 
despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo 
os custos de emprés�mos.   – Estes estoques são demonstrados ao 
custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é o da média ponderada móvel.

 – Créditos tributários apropriados em a�vo circulante 
decorrentes de aquisições de insumos ou re�dos sobre rendimentos de aplicações 
financeiras, com base nos critérios legais vigentes. Análises sobre recuperabilidade e 
apresentação foram observados quando da classificação dos valores, sendo que para 
registro inicial foi adotado o critério de valor justo.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amor�zado através do método dos juros efe�vos. 

São reconhecidos inicialmente pelo valor justo. 
Custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o 
reconhecimento inicial, os deriva�vos são mensurados pelo valor justo e as variações no 
valor justo são registradas no resultado do exercício. A Companhia não possui instrumentos 
financeiros na data base destas demonstrações contábeis. 

Impairment   - Um a�vo 
financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de 
apresentação para apurar se há evidência obje�va de que tenha ocorrido perda no seu valor 
recuperável. Um a�vo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência obje�va indica 
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do a�vo, e que aquele 
evento de perda teve um efeito nega�vo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem 
ser es�mados de uma maneira confiável. A evidência obje�va de que os a�vos financeiros 
(incluindo �tulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no 
pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia sobre 
condições de que a Companhia não consideraria em outras transações, indicações de que o 
devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado 
a�vo para um �tulo. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significa�vo 
ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência obje�va de perda por 
redução ao valor recuperável. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma cole�va a 
Companhia u�liza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refle�r o julgamento da 
Administração quanto as premissas se as condições econômicas e de créditos atuais são tais 
que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas 
tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um a�vo financeiro 
medido pelo custo amor�zado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor 
presente dos futuros fluxos de caixa es�mados, descontados à taxa de juros efe�va original 
do a�vo. As perdas são reconhecidas no resultado e refle�das em uma conta de provisão 
contra recebíveis. Os juros sobre o a�vo que perdeu valor con�nuam sendo reconhecidos 
através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda 
de valor, a diminuição na perda de valor é rever�da e registrada no resultado. Não há 
evidências de valor recuperável inferior ao registrado contabilmente para os principais 
a�vos financeiros da Companhia (Contas a receber e outros créditos).  

 – Os valores contábeis dos a�vos não financeiros da Companhia são revistos a 
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do a�vo é determinado. O valor recuperável 
de um a�vo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo 
menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros es�mados 
são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos 
que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do 
capital e os riscos específicos do a�vo. Perdas por redução no valor recuperável são 
reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável são rever�das somente na 
condição em que o valor contábil do a�vo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amor�zação, caso a perda de valor não �vesse sido 
reconhecida. A Companhia iden�ficou que não há evidências de valor recuperável inferior 
ao registrado contabilmente para os principais a�vos não financeiros.

Valores tem origem em adiantamentos a fornecedores, aplicações 
financeiras em garan�a e depósitos judiciais, dispostos em valor histórico, exceto no 
caso das aplicações, as quais foram devidamente atualizadas até a data base.

 – Compreendem os custos apropriados à formação das culturas de 
manga e uva, além de outras culturas de ciclo curto, tais como soja, sendo representados 
pelo saldo remanescente da transferência para produtos agrícolas, quando da colheita. 
Os saldos apresentados em a�vo circulante e a�vo não circulante (

) estão dispostos em seu custo original de formação, portanto, não 
foi mensurado o valor justo em função das limitações para es�ma�vas de cálculo com 
segurança razoável, considerando as caracterís�cas destas culturas, tais como ausência 
de cotação de mercado vigente. As  são mensuradas considerando o 
prazo de vida ú�l de 12 anos para cultura permanente de uva e 25 anos para cultura 
permanente de manga.

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas, quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição e formação de um a�vo, não 
havendo itens produzidos internamente. Eventualmente, em situação de alienação, o custo original de aquisição e depreciação 
acumulada são atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da operação. Itens de 

 são transferidos para os referidos grupos quando da finalização de sua construção e início da operação, quando, então, 
é iniciada a depreciação; Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que 
bene�cios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 
agregados ao custo de produção e, eventualmente, ao resultado; Itens do a�vo imobilizado são 
depreciados pelo método linear considerando exclusivamente as taxas fiscais vigentes, haja vista que a reavaliação da es�ma�va de 
vida ú�l destes componentes não foi procedida. As vidas úteis es�madas para os exercícios corrente e compara�vo são de 05 anos 
veículos e equipamentos de informá�ca, 10 anos para móveis e utensílios, instalações e máquinas e equipamentos, 25 anos para 
benfeitorias e edificações. As  consideram o prazo de vida ú�l de 12anos para cultura permanente de uva e 25 para 
cultura permanente de manga.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por fornecimento de matéria prima ou serviços 
substancialmente aplicados nas operações da Companhia, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido 
no período de até um ano. Caso contrário, estas obrigações são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor�zado.

– Os emprés�mos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor�zado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o exercício 
em que os emprés�mos estejam em aberto, u�lizando o método da taxa efe�va de juros. Os emprés�mos são classificados como 
passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. Os custos de emprés�mos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um a�vo qualificável, que é um a�vo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu 
uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do a�vo quando for provável que eles resultarão em bene�cios 
econômicos futuros para a en�dade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de emprés�mos são 
reconhecidos como despesa financeira no exercício em que são incorridos. 

 – São repasses financeiros entre as empresas do Grupo, cujos saldos são atualizados de juros, bem como 
há retenção e recolhimento de IOF e IRRF, seguindo os critérios da legislação vigente. Compreende, ainda, saldos referentes à gastos 
compar�lhados, apresentados em valor histórico e regularmente liquidados.

Estas obrigações são reconhecidas pelo regime de competência, apuradas em conformidade 
com as legislações vigentes e classificadas em passivo circulante e não circulante, conforme o prazo de sua exigibilidade, são 
apresentados devidamente atualizados, quando aplicável. 

 – Registrados em regime de competência, cujas operações são firmadas em Reais.

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, se a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constru�va que possa ser es�mada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a 
obrigação. Basicamente compostas pelas férias e encargos sociais a pagar aos colaboradores, além dos impostos diferidos e 
provisão para con�ngências considerando a informação de assessores jurídicos acerca de causas prováveis de perda.

 – As ações são classificadas no patrimônio líquido, não havendo custos incrementais diretamente atribuíveis à 
emissão de novas ações. As reservas de lucros, quando existentes, serão des�nadas em conformidade com o Estatuto Social da 
Companhia, o qual prevê: 5% (cinco por cento) do lucro líquido para cons�tuição da reserva legal, até a�ngir o limite de 20% (vinte 
por cento) do capital social. O Estatuto Social prevê ainda distribuição mínima de dividendos na ordem de 25% sobre o lucro líquido 
após as des�nações legais, sendo que as demais des�nações serão determinadas em Assembleia Geral. Há prerroga�vas para 
cons�tuição de outras reservas, desde que aprovadas pelos acionistas.

Representam os gastos relacionados as a�vidades administra�vas e 
comerciais da Companhia, portanto, dis�ntos da operação produ�va, reconhecidos em conformidade com as condições de 
exigibilidade. Agrega ainda impostos, taxas e contribuições não incidentes diretamente sobre o faturamento.

– O imposto de renda e a contribuição social corrente e diferidos são calculados com 
base nas leis tributárias vigentes na data de encerramento destas demonstrações contábeis. As alíquotas para fins de cálculo são 
24% (15% normal e 10% a �tulo de adicional) e 9%, respec�vamente, para o imposto de renda e contribuição social. Da mesma 
maneira, o imposto de renda e contribuição social correntes são mensurados com base nas alíquotas u�lizadas para os impostos 
diferidos, apresentados de forma líquida no passivo, na situação de saldo devedor ou no a�vo, quando as antecipações que 
excedem o montante final apurado no exercício. Não há registros de impostos correntes haja vista o saldo de prejuízos acumulados, 
sendo que a Companhia optou em não registrar os impostos diferidos sobre estes valores, visto que a premissa de lucros tributáveis 
futuros ainda não apresenta segurança razoável até o momento.

– Compreendem principalmente os saldos de compar�lhamento de gastos entre as 
empresas do grupo, além de provisões diversas apurados em regime de competência.

As despesas e receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime 
de competência, u�lizando-se do método da taxa efe�va de juros.

 As  compreendem o valor justo da comercialização de 
produtos aos mercados interno e externo, são apresentadas líquidas dos cujo Funrural é o mais relevante, 
além de descontos incondicionais e provisão para perdas relacionadas a classificação da qualidade dos produtos des�nados à 
exportação. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que bene�cios 
econômicos futuros fluirão para a Companhia e quando critérios específicos �verem sido atendidos, pelo regime de competência. 

 Os  englobam os gastos com matéria-prima, pessoal e encargos sociais, 
depreciação e amor�zação, gastos diretos com manutenção e conservação, além de outros gastos diretamente relacionados ao 
processo produ�vo e perdas nos estoques de produtos acabados.

Referem-se a créditos junto a clientes, decorrentes de operações de venda de produtos agrícolas aos mercados interno e externo. A 
é mensurada considerando os valores com baixa expecta�va de realização, sendo que a 
 segue critério es�mado de um percentual sobre o saldo de contas a receber vigente na data base.  A seguir, 

são dispostos os saldos por vencimento, sendo que os valores vencidos estão em processo de recebimento ou já foi cons�tuída 
provisão para perdas.

Os estoques em almoxarifado e de insumos agrícolas, além dos estoques de produtos agrícolas, foram levantados através de 
controles de inventário. Os produtos agrícolas referem-se a frutas disponíveis par comercialização na data-base destas 
demonstrações contábeis, apresentada a valor de custo histórico. Os insumos agrícolas são avaliados pelo custo médio, 
são apropriados a formação de custos das culturas em formação à medida em que são consumidos. 

Referem-se aos valores de disponibilidade imediata 
man�dos em ins�tuições financeiras. As aplicações 
financeiras são remuneradas a uma taxa média da variação 
do Cer�ficado de Depósito Interbancário – CDI, sendo que as 
operações man�das em não circulante são dadas em 
garan�a a contratos de FNE junto ao Banco do Nordeste.
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Custo dos produtos vendidos 18  (37.075)  (34.501)

Despesas administrativas e gerais 19  (7.981)  (6.876)

Despesas comerciais 19  (1.400)  (2.385)

Outras receitas e despesas operacionais20 174  (526)

Receitas financeiras - 370 832 

Despesas financeiras -  (5.042)  (4.127)

Variações cambiais e monetárias líquidas-  (4.449)  (1.106)

          

          

Ajustes de exercícios 
anteriores

 

-

  

-

   

(260)

  

(260)

 

Lucro do exercício

 

-

  

-

  

6.116 

 

6.116 

 

          

          

 
Lucro do exercício

 
-
  

-
  

2.272 
 

2.272 
 

          

          

 

Prejuizo do exercício

 

-

  

-

   

(5.630)

  

(5.630)

 

          

 

Caixa 14 9

Bancos – conta movimento 163 661

Aplicações financeiras 3.887 2.023

Insumos para culturas 1.656 2.359 

Embalagens 1.969 1.975 

Almoxarifado 1.472 1.177 

Produtos agrícolas - 165 

Estoques em poder de terceiros 206 149 

Adubos e fertilizantes 831 1.111 

Defensivos 668 985 

Outras materiais de produção 157 263 

Caixa e equivalentes de caixa 4 4.064 2.693 Fornecedores 11 7.375 3.770 

Contas a receber 5 15.935 11.691 Empréstimos e financiamentos 12 48.623 35.917 

Estoques 6 5.303 5.825 Obrigações trabalhistas e tributárias 13 3.008 2.930 

Ativos biológicos 7 24.515 17.947 Adiantamentos de clientes 14 3.922 2.212 

Impostos a recuperar 8 5.245 5.490 Partes relacionadas 15 11.137 1.829 

Outros créditos 9 1.004 641 

Depósitos Judiciais 9 348 345 Empréstimos e financiamentos 12 14.145 19.480 

Imobilizado 10 37.964 33.515 Provisão para contingências 16 315 451 

Intangível 10 423 348 

Capital social 17 18.984 18.984 

Reservas de capital 17 1.421 1.421 

Prejuízos acumulados 17 (14.129) (8.499)

Lucro do exercício após juros pagos  (5.630) 2.272 

Depreciação e amortização 2.553 2.349 

Ajustes de inventário 44 3.645 

Erradicação de culturas - 790 

Provisão para contingências  (136) 105 

Contas a receber  (4.244)  (3.375)

Estoques 478  (4.996)

Ativos biológicos  (6.568)  (6.467)

Impostos a recuperar 245  (1.071)

Outros ativos circulantes e não circulantes  (366) 372 

Fornecedores 3.605 445 

Obrigações trabalhistas e tributárias 78 138 

Partes relacionadas 9.308 2.291 

Outros passivos circulantes e não circulantes 1.710  (142)

Aquisição de imobilizado  (7.077)  (5.844)

Ingressos líquidos  financeiros 7.371 4.567 

Caixa e equivalentes no início do exercício 2.693 7.614 

Caixa a equivalentes no final do exercício 4.064 2.693 

Clientes mercado interno 1.091 644 HILLFRESH INTERNATIONAL BV 1.759 

Clientes mercado externo 14.644 10.610 AMAZON PRODUCE NETWORK, LLC 1.676 

Numerários em trânsito 584 857 SIIM 1.528 

Provisão para perdas  (384)  (420) MACK 1.259 

KISSAO 1.155 

GREENYARD FRESH UK LTD 975 

DAYKA & HACKETT LLC 851 

aging list OGL FOOD TRADE 830 

Vencidas de 31 até 360 dias 3.055 PANORAMA PRODUCE SALES 737 

Vencidas até 30 dias 7.208 KIBSONS INTERNATIONAL LLC 620 

A vencer até 30 dias 5.205 Outros clientes 4.928 

A vencer de 31 até 90 dias 467 Provisão para perdas  (384)
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Quando, ainda em abril, aos quatro meses, o 
colunista Elio Gaspari, da Folha, notou e apontou 
os primeiros sinais precoces de envelhecimento na 
fisionomia política do governo de Jair Bolsonaro, 
certamente não estava olhando para o rosto do 
presidente e dos seus ministros. Ele viu um con-
junto de feias marcas de expressão e sem método, 
desavisado de que o modelo de campanha não 
poderia ser o mesmo da gestão, ainda que preva-
lecesse o mais fundamental. 

A prática não desautorizou o diagnóstico de 
Gaspari. Ao contrário. O que se constata é um 
governo que se mantém fiel ao estilo do seu go-
vernante, mas sem vencer a estranha força inercial 
que gera, até agora, uma estatística negativa em 
todos os setores. Um quadro que se não é grave, 
pelo menos nesse momento, parecer ser a causa 
de uma profunda desarticulação política que além 
de paralisar a vida brasileira, aprisiona a decola-
gem que parecia arrojada.

Triste governo. Nem vale lembrá-lo na dicção 
de Byung-Chul Han, o moderno pensador coreano, 
estudante de filosofia, em Friburgo, doutor e pro-
fessor catedrático em Berlim, autor de vários livros. 
Pra quê? O presidente não acredita em livros, só 
em armas. No cano fumegante do fuzil. Pra quê? 
- insisto - se para ele a vida é refém de um dedo 
no gatilho? Como se alguém, rico ou miserável, no 
fim, nada legasse de bom ao mundo, além de um 
corpo sem vida?

Para Byung-Chul, o respeito alicerça a esfera 
pública, no que lembra a força conceitual e expres-
siva de Jürguen Habermas no atrito das esferas 
pública e privada. Como? Se ele não acredita no 
respeito ao outro, na sustentação do exercício da 
liberdade que é plural por si só, sem precisar plu-
ralizar-se? Para Byung-Chul o respeito está ligado 
a nomes. Ou aos nomes. Daí a pouca eficiência 
construtiva da comunicação anônima, essa tão fei-
ta pelas mídias digitais. 

O presidente é distante do atrito democrático 
da sociedade. De lá, bem do alto, lá do seu apa-
relho celular, ele olha e fala ao país que governa. 
Sem ouvi-lo. A uns, afaga; a outros, lança um dar 
de ombros, e assim vai. E, entre afagos e agressões, 
toca sua estratégia programada que oscila entre o 
amor e o ódio, ambos falsos. Por isso, falsifica para 
pior a ideologia castrense e nega nos militares até 
a coerência nacionalista, o que a nós outros sequer 
chega a sensibilizar. 

Triste Brasil esse que foi tão humano e inzonei-
ro. Hoje tudo é perigoso. Cadê o bom humor e a 
lascívia, traços ingênuos e licenciosos que ameni-
zavam seus dias? Restou-nos um governo incivili-
zado, grosseiro, a arrostar um marketing de guer-
rilha, soprando fogo ao invés de pacificar. Ele é o 
tsunami inútil que ele próprio anuncia, a nos levar 
ao medo. Por acaso é papel do governante eleito 
pelo voto livre levar pavor ao seu povo, como um 
velho demônio?...  

Como um velho demônio...

serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
DIONÍSIOS

Dia 23, quinta-feira próxima, 
às 18h30, no auditório da Biblio-
teca Zila Mamede, no Campus 
da UFRN, vai ser lançado o 
documentário ‘A Rua Grita 
Dionísios’, seguido do debate 
político.

LUTA
O documentário é home-

nagem ao jovem advogado dos 
Direitos Humanos, Marcos 
Dionísio Medeiros Caldas. Ou, 
carinhosamente, ‘Mosquito’. 
Por toda sua luta em defesa dos 
oprimidos.

ANGICO
Paulo Freire em Angicos é 

um dos exemplos da barbárie 
no Brasil citado por Eduardo 
Rebuá, o organizador do dossiê 
sobre ‘Walter Benjamin’ para 
a edição da revista ‘Cult’. Nas 
bancas.

DÁDIVAS
Os cajus bonitos, avermelha-

dos e sumarentos chegam dos 
cajuais de Petrolina, Pernambu-
co. Já as belas pinhas, grandes e 
doces, são dos altiplanos verdes e 
frescos da velha Serra do Doutor. 

TURISMO
Agora é moda também no 

Porto, Portugal, o turismo de 
visita a cemitério. O que já existia 
em outras cidades, como Paris, no 
monumental cemitério do Pére-
-Lachaise. O fim como atração. 

NEGÓCIO
Quem avisa do Algarve é 

o advogado Williams Nunes: 
investimento estrangeiro em 
Portugal chega a 52,2 milhões 
de euros. Compra de imóveis e 
transferência de capital. É um 
sucesso.

CASAR
Segundo Williams, a região 

portuguesa do Algarve é o novo 
point de casamento para noivos 
britânicos e irlandeses. O Brasil 
e os Estados Unidos seguem e 
também fazem as suas reservas. 

PALCO

SUSSURRO 
Corre em círculos governistas 

fechados - que não assumem a 
idéia - a volta de Vagner Araujo 
à coordenação das ações do 
Banco Mundial que no Gover-
no Robinson Faria era o RN 
Cidadão. 

EFEITO
Alegam os governistas que 

o programa perdeu o ritmo, pri-
sioneiro outra vez da tecnocracia 
que no passado emperrou suas 
ações. O RN Cidadão garantiu 
o plano de obras de Robinson 
Faria.

LIVRE
A governadora Fátima Bezerra 

estaria livre para fazê-lo, se dese-
jar, na medida em que o grupo da 
senadora Zenaide Maia é aliado. 
Fernando Mineiro estaria desmo-
tivado para tomar a luta. 

SERÁ?
As mesmas fontes assegu-

ram que o desafio, sem verbas 
federais, é preparar o governo 
para ter obras a inaugurar em 
2020. Para estes, é um ano de 
eleições municipais e, por isso, 
desafiador.  

JEITO
Convenhamos: a Prefeitura 

de Natal tem um jeito lépido de 
ser quando é para aumentar as 
tarifas de ônibus. Quando é para 
fazer concorrência das linhas é 
de uma lassidão de monge.

VEJA
Definidas pela Câmara no 

início do ano - já foi estranho por 
não ser tarefa do Legislativo - as 
normas da licitação estão sem 
data para realização formal. A 
STTU não tem pressa. Pra quê? 

OLHO
Deve ter razões o MP para 

instalar em Caicó um olho 
avançado do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco). Seria o 
velho Seridó farto também em 
suspeições?

CAMARIM

CENA
Domingo, num shopping, um magistrado 

aposentado reclamava da notícia de que o 
Poder Judiciário teria reduções no seu or-
çamento, segundo a LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Não se nega o direito de 

manifestação de ninguém. Mas, como é que 
se deve fazer numa crise sistêmica, geral e 
irrestrita? Isola-se na desgraça o Executivo? E 
se quebrar, quem arrecada e paga os duodéci-
mos do TJ, AL, MP e TC? Themis, a deusa da 
Justiça, de olhos vendados? 

“ A ventura sempre deixa nas 
desgraças uma porta aberta para 
dar-lhes remédio”
Miguel de Cervantes 
(1547-1616), no D. Quixote.

Divulgação
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É CIÊNCIA, E NÃO BALBÚRDIA 
Na contramão do que 

pensa sobre as universidades 
federais brasileiras o ministro 
da Educação, Abraham 
Weintraub - que elas só 
promovem balbúrdia -, a UFRN 
teve pesquisa selecionada pelo 
Instituto Serrapilheira para 
receber bolsa de R$ 1 milhão, 
cujo valor deve ser utilizado 
durante três anos do estudo. 
Concorrendo inicialmente 
com 2 mil propostas de 
pesquisadores do Brasil, o 
Departamento de Oceanografia 
e Limnologia (DOL) da 
Universidade do Rio Grande 
do Norte teve a única proposta 
selecionada das regiões Norte e 
Nordeste do País.

IMPORTÂNCIA 
O objetivo da pesquisa é 

avaliar os potenciais impactos 
globais, especialmente relativos 
ao aumento da temperatura 
e à diminuição do pH (escala 
de acidez) nos oceanos, sobre 
organismos marinho. Dessa 
forma, o intuito é desvendar 
como os recifes brasileiros 
vão lidar com as mudanças 
provocadas pelos mares mais 
aquecidos e acidificados.

SEGURANÇA É OBRIGAÇÃO 
A senadora Zenaide 

Maia (Pros/RN) apresentou 
uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) tornando 
obrigatória a aplicação, pelo 
governo federal, de pelo 
menos 2,5% do orçamento da 
União para o Sistema Único 
de Segurança Pública (Susp), 
que integra ações preventivas 
e repressivas de segurança 
inclusive nos estados e 
municípios.

COMO FUNCIONA
O texto acrescenta parágrafo 

ao artigo 144 da Constituição 
Federal determinando que o 
percentual de 2,5% das receitas 
correntes líquidas do Governo 
Federal sejam obrigatoriamente 
transferidos para o SUSP para 
investimento no combate à 
violência em todo o país, algo 
que se dará de forma gradativa 
pelos próximos 5 anos.

EMPREENDEDORISMO 
O 4º Fórum Nordeste de 

Gestão de Pessoas, organizado 
pela Argus Eventos, acontece 
nos dias 10 e 11 de julho, 
no Holiday Inn Natal, 
próximo ao Arena das Dunas. 
Para discutir “Cenários e 
Tendências de Transformação 
na Gestão de Pessoas”.

Entre os palestrantes 
já confirmados estão o 
coordenador da Escola 
Corporativa do Grupo Três 
Corações - empresa que nasceu 
no Rio Grande do Norte -, 
Rodrigo Leite; o consultor de 
empresas Sêmio Timeni; o 
professor e consultor Flávio 
Emílio; a fundadora da 
startup Atena Jobs, Magda 
Damasceno; e a contabilista e 
professora Liêda Amaral.

PRIMEIRA DO RN
O Rio Grande do Norte 

agora conta com uma escola 
certificada como referência 
pelo Google for Education. 
Trata-se do Complexo 
Educacional Contemporâneo, 
que acaba de entrar num 
seleto grupo do gigante 
tecnológico com apenas 27 
instituições de ensino em todo 
o Brasil. São somente quatro 
na Região Nordeste.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do jornal O Globo: "Jair 
Bolsonaro nega ter sancionado 
projeto que anistia multa 
a partidos. Apesar da 
declaração, presidente 
sancionou na sexta-feira 
texto que isenta as siglas por 
descumprimento de pontos da 
legislação eleitoral";
 
...da Folha Poder: "Janaina 
Paschoal sinaliza saída do 
PSL e diz que deputados 
'estão cegos'"; 
...do jornalista José Simão: 

"Bolsonaro brigou com: 
congresso, supremo, judiciário, 
imprensa, universitários. E 
agora conclama o Exército de 
Robôs!".

>> GIRO PELO TWITTER...

Prefeito Álvaro Dias inaugurando 
mais um trecho de ciclovia em Natal

Senadora Zenaide Maia 
e o abraço de parabéns 
na governadora-
aniversariante Fátima 
Bezerra

Desfile Cavalera no São Paulo 
Fashion Week, edição 47

Instagram

Instagram

Divulgação



TERÇA-FEIRA, 21.05.2019 Cultura 13

O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, preso desde abril 
do ano passado em Curitiba, está 
namorando e pretende se casar. O 
anúncio foi feito pelo ex-ministro 
da Fazenda Luiz Carlos Bresser-
-Pereira, que publicou texto na pá-
gina pessoal do Facebook. 

Lula está namorando a sociólo-
ga Rosângela Silva, de 40 anos. Ela 
trabalha no escritório da estatal 
Itaipu Binacional, em Curitiba. 
Ela visita o ex-presidente na su-
perintendência da Polícia Federal 
semanalmente. Segundo dirigen-
tes do partido, Janja, como é co-
nhecida, conhece Lula há mais de 
dez anos, e se aproximou do petista 

durante caravana pela região Sul 
do país,em março do ano passado. 

O nome da namorada de Lula 
foi revelado pelo jornalista Gui-

lherme Amado, na revista Época. 
Ele e Janja já namoravam mesmo 
antes de o ex-presidente ser preso 
no ano passado.

Romance começou antes mesmo de o ex-presidente ser preso no ano passado

Ex-presidente Lula está namorando  
e planeja se casar após deixar prisão 
Socióloga Rosângela Silva, de 40 anos, iniciou relacionamento amoroso 
com Lula em 2018; ela trabalha no escritório da estatal Itaipu Binacional

Romance

Reprodução

O cantor Compadre Wa-
shington deu entrada, nesta 
segunda-feira, 20, no Hos-
pital das Clínicas, na Zona 
Oeste da cidade de São Paulo. 
Após participar da Virada 
Cultural, o músico foi assal-
tado, caiu e feriu a cabeça.

A assessoria do cantor 
afirmou que, após a apre-
sentação, ele esteve em uma 
lanchonete e foi assaltado na 
Rua da Consolação. "A produ-
ção da banda informou que 
o músico teve o seu aparelho 
de telefone roubado e sofreu 
uma queda que ocasionou um 
ferimento na cabeça", infor-
mou a nota do cantor.

Compadre 
Washington, do É 
o Tchan, fica ferido 
após assalto em SP

Incidente
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NATAL COMERCIO DE GLP LTDA – EPP, CNPJ nº 03.754.193/0001-64, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação, com prazo de validade até 08/05/2025, em favor de um Transporte de Carga 
Perigosa (GLP), localizado na Rua Miramar, 170, Praia do Meio, Natal/RN.

NATAL COMERCIO DE GLP LTDA  - EPP
PROPRIETÁRIO

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA, inscrito no CNPJ: 04.839.900/0008-54, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA a 
Renovação da Licença de Operação (RLO), para a atividade de revenda varejista de combustíveis líquidos, 
em favor do empreendimento localizado na Av. Dos Arrecifes, 245- Centro -  São Miguel do Gostoso / RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Torre Forte Incorporações Ltda, CNPJ 26.222.574/0001-06, torna publico que esta requerendo 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano- SEMUR a Licença Simplifica-
da para o empreendimento multifamiliar composto por 24 unidades habitacionais, localizado na Rua 
Coronel Alberto Manso Maciel, Lote Único, Quadra 42, Loteamento Bosque das Orquídeas, Bairro 
Parque das Nações, Parnamirim/RN

José Humberto de Vasconcelos Junior
Sócio-Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VICENTE RENATO DE BRITO DA SILVA EIRELI, CNPJ nº 10.934.469/0001-51, torna público 
que requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Operação, para um Transporte de Carga Perigosa (GLP), localizado na 
Av. Santarém, 1121 A, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN.

VICENTE RENATO DE BRITO DA SILVA EIRELI
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

KATARINA LAVYA DE FREITAS CARDOZO COMBUSTÍVEIS, CNPJ Nº 17.148.809/0001-68, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação, para um posto de combustível 
localizado na Rua De. Lugurgo Nunes, SN, Centro, Marcelino Vieira/RN. CEP: 59.970-000. 

KATARINA LAVYA DE FREITAS CARDOZO
Proprietário

Pedido de  Licença Simplificada

A  CMR Brasil  Produção e  COM  Hortifruticola LTDA, CNPJ  Nº10315749000181,  torna  público 
que está requerendo ao Instituto de  Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte –  Idema as Licença Simplificadas :LS1, LS2, LS3, totalizando 235ha para produção de Fruticul-
tura Irrigada, na  Localidade,  denominada de sitio  Tubibal,  Zona rural do município de  Jandaira -RN.

Jose Ivo Costa
Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GERALDA BORGES DE MEDEIROS, CNPJ Nº 01.094.823/0001-96, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Simplificada, para uma padaria na Avenida Trairi, nº 839, Dner, Santa Cruz/RN. 
CEP: 59.200-00 

GERALDA BORGES DE MEDEIROS
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)
 

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., CNPJ n° 
27.902.165/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Regularização de Operação (LRO) 
para uma ERB – Estação Radio Base, localizada na localizada na Rua Guilherme Soares, s/n - Centro, 
Timbaúba dos Batistas/RN.  

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)
 
HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., CNPJ n° 
27.902.165/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Regularização de Operação (LRO) 
para uma ERB – Estação Radio Base, localizada na Rua Coronel Euripes Praxedes, s/n - Vereador 
Vicente Alves, São Vicente/RN. 

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

J.T. MARTINS ESCAVAÇÕES, CNPJ 19.994.157/0001-08, torna público que está requerendo ao 
Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS, para extração de argila, numa área de 38,15ha, inserida na poligonal do Proces-
so DNPM 848082/19, localizada no Rio Acauã, Município de Acari-RN.

J.T. MARTINS ESCAVAÇÕES 
Requerente

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 

aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 
38/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 
CAIXA TÉRMICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES - UPA. A sessão pública dar-se-á no dia 03/06/2019 às 
08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 20/05/2019. Pregoeiro/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

Ass.. FLÁVIO MORAIS - Dir. Presidente.

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A - 
CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 
27/05/2019, às 10:00 (dez) horas, em sua sede social, à Av. Capitào-Mór Gouveia, 3005 – Lago Nova,   
nesta capital,  para deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Apreciação do Relatório da Diretoria e 
Balanço Patrimonial encerrados em 31/12/2018  e  demais Demonstrações Financeiras; 2) Destinação do 
Resultado do exercício; 3) Eleição do Conselho Fiscal; 4) Eleição de membros do Conselho de 
Administração; 5) Analise e aprovação do Novo Estatuto Social da Empresa, com base nas  Leis 6.404/76  
e 13.303/2019; 6) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Natal, 16 de maio de 2019
 

O consórcio Rio Motors-
ports foi considerado habili-
tado pela prefeitura do Rio de 
Janeiro para construir e ad-
ministrar um novo autodró-
mo em terreno que pertencia 
ao Exército em Deodoro, Zona 
Oeste da capital carioca. O 
consórcio foi o único a parti-
cipar do processo de licitação.

O processo de avalia-
ção dos pontos do projeto, 
conforme edital aprovado 
pelo Tribunal de Contas do 
Município, foi encerrado na 
tarde desta segunda-feira, 
20, segundo a Prefeitura do 
Rio de Janeiro. No entanto, 
a candidatura do consórcio 
ainda precisa ser aprovada 
pela Câmara dos Vereadores 
do Rio.

O orçamento para cons-
trução do autódromo é objeto 
de uma parceria público-
-privada no valor de R$ 697 
milhões, conforme o edital, 
a serem desembolsados pela 
iniciativa privada.

A licitação foi alvo de uma 
ação civil pública do Ministé-
rio Público Federal, que pedia 
a suspensão do processo até 
que fossem produzidos o Es-
tudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e o Relatório de Im-
pacto Ambiental (Rima).  O 
MPF aponta que a Floresta 
de Camboatá - local utilizado 
para a obra - é remanescen-
te de grande porte de Mata 
Atlântica em área plana.

Prefeitura do Rio 
de Janeiro aprova 
projeto para novo 
autódromo

Automobilismo

Projeto do novo autódromo

Divulgação/ Consórcio Rio Motorsports

Band anuncia acordo e transmite 
finais da NBA para a TV aberta

Basquete

A NBA está de volta à TV 
aberta. A liga norte-americana e o 
Grupo Bandeirantes anunciaram 
nesta segunda-feira, 20, o acordo 
para transmissão das finais da 
temporada 2018-2019 depois de 
quase 20 anos. As últimas parti-
das exibidas pela Band foram na 
série da final de 2000, quando o 
Los Angeles Lakers foi campeão 
ao superar o Indiana Pacers.

"Estamos muito felizes em tra-
zer para o público da TV aberta 

este espetáculo mundial. O espor-
te sempre foi um pilar da Band, 
e a exibição das finais da NBA 
reforça este compromisso", disse 
José Emílio Ambrósio, diretor de 
Esportes e Operações de TV.

A primeira transmissão será 
no dia 30 de maio, às 22h, quando 
os campeões da Conferência Leste 
(entre Milwaukee Bucks e Toron-
to Raptors) e Oeste (entre Golden 
State Warriors ou Portland Trail 
Blazers).
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Os potiguares foram desta-
que na 5ª edição da Paris Aca-
demy Cup, torneio finalizado no 
domingo, 19, na França, entre 
as seleções das 14 unidades in-
ternacionais da escola do PSG. 
A seleção brasileira sub-13, que 
tem como goleiro o potiguar Eri-
ck Silva, ficou com o vice-cam-
peonato da competição, após 
empate na decisão em 1 a 1 com 
a seleção da Egito, que tinha 
a vantagem por ter vencido a 
disputa de pênaltis, conforme o 
regulamento, antes do jogo.

Já a seleção sub-11, que teve 
como destaque o atacante poti-
guar Wesley Galvão, conquistou 
o terceiro lugar do torneio após 
vencer o Canadá por 2 a 1. A 
PSG Cup reuniu cerca de 350 
atletas das academias de futebol 
do clube francês espalhadas pelo 
mundo, em evento realizado no 

Complexo esportivo Marcel Bec, 
em Paris, na França. Os dois 
atletas retornam para Natal 
nesta quarta-feira, 22.

Participaram da competição 
as equipes da França, Brasil, Ca-
nadá, Estados Unidos, Grã-Bre-
tanha, Portugal, Marrocos, Egito, 

Arábia Saudita, Indonésia, Líba-
no, China, Turquia e Austrália.

DESAFIO NATAL
Também no domingo, 19, a 

PSG Academy Natal promoveu 
a segunda edição do PSG Chal-
lenge, torneio promovido para as 

categorias sub-5 a sub-18 e que 
desafiou a garotada da unidade 
potiguar.

Mesmo com chuva, os atle-
tas mostraram um desempe-
nho técnico que impressionou 
a coordenação da escola de 
futebol. A terceira rodada do 
“Desafio Natal” está marcada 
para o dia 9 de junho, na sede 
da academia potiguar, locali-
zada na avenida dos Caiapós, 
em Pitimbu.

“Tivemos um evento muito 
competitivo entre os participan-
tes. Os atletas desempenharam 
apresentações muito positivas, 
na avaliação de todo o corpo de 
professores. Apesar de ter cho-
vido, os alunos mantiveram a 
dedicação e tivemos bons jogos 
nos campos”, destacou Ewerton 
Cortez, coordenado técnico da 
PSG Academy Natal.

Torneio envolveu seleções das 14 unidades internacionais da escola do PSG

Potiguares são destaque e conquistam 
segundo e terceiro lugares na PSG Cup

Após nova derrota, torcida do Flamengo  
protesta contra técnico: "Fora  Abel"

Erick Silva, goleiro da Seleção Sub-13, ficou com o vice-campeonato do torneio, enquanto o 
time Sub-11, do atacante Wesley Galvão, levou o terceiro lugar; ambos retornam para Natal amanhã

Na França

Desempenho

Divulgação / Assessoria

Na disputa do primeiro 
campeonato estadual chan-
celado pela Federação de 
Futebol Americano do Rio 
Grande do Norte (Fefarn), o 
Bulls Potiguares derrotou o 
Ufersa Petroleiros, na tarde 
deste domingo, 19, no Sesi 
Clube, em Natal, e sagrou-se 
campeão potiguar em 2019. 

Após vencer a primeira 
partida por 30 a 12, a equipe 
natalense ganhou o segun-
do confronto pelo placar de 
28 a 8, e conquistou o título 
estadual. Os touchdowns do 
Bulls Potiguares nesta parti-
da foram marcados por Luiz 
Neto (2 vezes, eleito MVP da 
partida), Ivanildo Florêncio e 
Luiz Gustavo Xavier. Os dois 
primeiros TDs ocasionaram 
duas conversões de dois pon-
tos, convertidas por Matheus 
Muniz e Igor Rogue. 

De acordo com o head 
coach Heitor Medeiros, o fo-
co agora é na Brasil Futebol 
Americano. “De agora em 
diante vamos repassar os 
vídeos deste jogo aos atletas, 
para que possamos corrigir os 
erros”, afirmou. 

Os próximos compromis-
sos das duas equipes já serão 
válidos pela primeira divisão 
da liga nacional. O Bulls Po-
tiguares estreará em Natal, 
diante do Natal Scorpions, 
no dia 30/06. No mesmo dia, 
o Petroleiros enfrentará o Ce-
ará Caçadores, em Fortaleza.

Bulls vencem 
Petroleiros e são 
campeões do RN 
na temporada

Futebol Americano

Jogadores celebram conquista

Manu Santos / Bulls Potiguares

A torcida do Flamengo parece 
não estar muito feliz com o desem-
penho do time em 2019, apesar da 
conquista do título do Campeonato 
Carioca, da classificação às oita-
vas de final da Copa Libertadores 
e da vitória na rodada de ida das 
oitavas de final da Copa do Brasil 
contra o Corinthians.

A instabilidade no Campeonato 
Brasileiro, especialmente após a 
derrota para o Atlético-MG por 2 
a 1 no sábado, com um a mais em 
campo no segundo tempo, gerou 
insatisfação e protestos dos torce-
dores, que na madrugada desta 

segunda-feira, 20, picharam muros 
da Gávea, sede do clube, e do CT 
Ninho do Urubu.

Os principais alvos foram o 
técnico Abel Braga e Luiz Eduardo 
Baptista, o Bap, vice de Relações 
Externas e membro do conselho 
gestor de futebol. “Fora Abel”, “Fo-
ra Bap. O Flamengo não é seu”, 
“Perder não é normal” e “Copa 
Mickey é o ca…” puderam ser lidos 
nos muros das duas instalações do 
clube rubro-negro.

A frase “Perder não é normal” 
faz uma referência ao que foi dito 
pelo técnico Abel Braga, na entre-

vista coletiva após a derrota em 
Belo Horizonte, que apontou que 
os resultados ruins diante do Inter-
nacional, em Porto Alegre, e para 
o Atlético-MG, ambas pelo Brasi-
leirão, não eram resultados fora do 
comum diante das circunstâncias.

Já “Copa Mickey” foi uma 
lembrança à Florida Cup, torneio 
amistoso disputado durante a pré-
-temporada, em janeiro, nos Esta-
dos Unidos, e que teve a conquista 
enaltecida em recente nota publi-
cada pelo clube nas redes sociais.

Com sete pontos conquistados, 
o Flamengo é o 9º do Brasileirão. Treinador Abel Braga é questionado

Amanda Perobelli / Reuters
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