
Arquitetos e engenheiros sugerem instalação de placas
de vidro para conter suicídios na ponte Newton Navarro.
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Voluntária monitora ponte Newton Navarro para tentar evitar ação de suicidas no local
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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

“ Seja feliz com o que tem. 
Mas isso (a gente aprende) 
só de cabelo branco"
Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador

A ideia apoiada abertamente pelo atual minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, de transferir para 
o Congresso a decisão sobre os contingenciamen-
tos na máquina federal, impingindo o desgaste 
para o Legislativo, dá o sinal do desgoverno em 
que se encontra o País. 

“Eu acho que é isso mesmo. A minha visão é de 
que os senhores vão ter de chegar um dia a con-
trolar o orçamento inteiro e os contingenciamen-
tos”, afi rmou Guedes, repetindo um argumento 
dado por ele em entrevista ao jornal O Estado de 
S. Paulo, em março, quando defendeu uma pro-
posta de emenda à Constituição (PEC) que acaba-
ria com as despesas obrigatórias e as vinculações 
orçamentárias. 

Na ocasião, a ideia seria delegar aos parla-
mentares 100% do controle sobre os orçamentos 
da União, Estados e municípios. Ela, é claro, não 
prosperou para não confl itar com a discussão da 
reforma da Previdência.

Só que, ao ressuscitar o tema, Guedes deixou 
claro que aposta no apoio de parte dos parlamen-
tares para uma tese que conduziria o Brasil do Pre-
sidencialismo direto ao Parlamentarismo, abolindo 
os meios constitucionais para uma transição tão 

signifi cativa.
É bem verdade que o governo Bolsonaro, co-

mo está, só inspira essa possibilidade. Com o pre-
sidente comprando brigas seguidas com a classe 
política, a qual ele integrou por décadas na condi-
ção de baixo clero, começam a circular ideias ex-
travagantes sobre os destinos desta administração.

A palavra "disrupção" - defi nida no dicionário 
como interrupção do curso normal de um proces-
so – virou expressão corrente em conversas nos 
círculos do Poder.

Com as investigações contra o senador Flávio 
Bolsonaro avançando na Receita Federal, com a 
criação até de uma força tarefa e até a convocação 
de manifestações de rua em defesa do presidente 
– que traz o DNA do próprio Bolsonaro e dos fi lhos 
–, qualquer ideia de tutela por parte do Congresso 
já não é tão absurda quanto se pensa. 

Só que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
já se colocou contra a possibilidade do Congresso 
assumir as responsabilidades do Executivo em ple-
na vigência do Presidencialismo. 

Seria, convenhamos, um absurdo. 
Mas nos dias atuais, o que mais não poderia ser 

considerado absurdo?

CONTRA SONEGAÇÃO
Uma operação da Secretaria 

de Tributação do Estado 
apreendeu nesta terça-feira uma 
carga de cosméticos e artigos 
de perfumaria que estava com 
a nota fi scal adulterada. O 
material era avaliado em R$ 2,8 
milhões e saiu de São Paulo com 
direção a um setor de distribuição 
em Macaíba, na Grande Natal.

CANASTRA REAL
Ex-assessora da Assembleia 

Legislativa, Ana Augusta Simas 
Aranha Teixeira de Carvalho 
teve a prisão preventiva 
decretada pela Justiça. Alvo da 
Operação Canastra Real, ela é 
investigada por supostamente 
comandar um esquema de desvio 
de dinheiro dentro do órgão, 
usando servidores fantasmas.

ROYALTIES
A Agência Nacional de 

Petróleo lançou uma ferramenta 
online que permite estabelecer a 
estimativa anual de arrecadação 
de royalties do petróleo para 
estados, municípios e a União 
nos próximos cinco anos. No 
caso do Rio Grande do Norte, 
a plataforma prevê receitas da 
ordem de R$ 906,7 milhões.

REALISTA
O secretário de Planejamento 

e Finanças do Governo do 
Estado, Aldemir Freire, classifi ca 
a previsão da Agência como 
generosa. Para ele, difi cilmente o 
Rio Grande do Norte conseguirá 
arrecadar isso tudo com royalties 
nos próximos cinco anos. O 
Estado trabalha com algo menor 
do que R$ 500 milhões.

IMPOR LIMITES
O Senado vai começar a 

Um presente de grego do 
Executivo para o Legislativo

discutir uma proposta de emenda 
à Constituição que estabelece 
um teto para as taxas de juros 
aplicadas pelos bancos em 
operações de crédito. De autoria 
da senadora Zenaide Maia (Pros), 
o projeto determina que os bancos 
não podem cobrar mais do que 
três vezes a taxa decidida pelo 
Banco Central.

NOVAS ELEIÇÕES
O ex-senador Geraldo 

Melo deu a entender, durante 
entrevista à 98 FM na segunda-
feira, que defende a realização 

de novas eleições para senador 
no Rio Grande do Norte caso 
Zenaide Maia tenha o mandato 
cassado pela Justiça Eleitoral. O 
partido de Geraldo, o PSDB, pede 
a cassação de Zenaide alegando 
que a senadora ocultou mais 
de R$ 500 mil de uma de suas 
prestações de contas durante as 
eleições de 2018.

5 DIAS
Provocada pelo vereador 

Maurício Gurgel e pelo deputado 
estadual Sandro Pimentel, 
ambos do PSOL, a Justiça 

deu 5 dias para a Prefeitura 
do Natal argumentar sobre as 
razões que motivaram o novo 
reajuste nas passagens de 
ônibus. Desde domingo, duas 
tarifas são praticadas na cidade: 
R$ 3,90 para quem paga com 
cartão; e R$ 4,00 no dinheiro. Os 
parlamentares do PSOL alegam 
que o aumento é ilegal.

HOSPITAL DA MULHER
A deputada estadual Eudiane 

Macedo (PTC) lamentou que a 
UFRN tenha precisado suspender 
a construção do Hospital da 

Mulher, na zona Norte de Natal, 
em razão do contingenciamento 
de recursos decretado pelo 
governo Jair Bolsonaro. A 
parlamentar lembrou que a obra, 
que previa 800 leitos e tinha 
construção prevista para durar 
dois anos, deve demorar para 
sair do papel. "Em cinco meses de 
governo ele já fez tanta tragédia 
que já compensou 4 anos", disse, 
sobre Bolsonaro.

NOVO JUIZ
O presidente Jair Bolsonaro 

nomeou o novo juiz substituto do 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-RN). 
Fernando de Araújo Jales Costa 
vai fi car no lugar de Wlademir 
Capistrano, que encerrou seu 
primeiro mandato na corte. 
A nomeação de Fernando foi 
publicada no Diário Ofi cial da 
União nesta terça-feira.

INVESTIMENTOS PARA 
CARAÚBAS

A governadora Fátima 
Bezerra inaugurou nesta terça-
feira mais uma Central do 
Cidadão, desta vez em Caraúbas. 
Além do novo equipamento, o 
município tem sido benefi ciado 
com outras ações do governo 
estadual, que investe R$ 23 
milhões na região.

DE SAÍDA
O deputado estadual Coronel 

Azevedo, ex-comandante da 
Polícia Militar do RN, pediu 
aval da Justiça Eleitoral para se 
desfi liar do PSL, mesmo partido 
do presidente Jair Bolsonaro. Em 
entrevista ao programa Manhã 
Agora, na rádio Agora FM 
(97,9), ele alegou “divergências 
internas” na sigla como razão 
para abandonar o partido.
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O secretário estadual de Tribu-
tação, Carlos Eduardo Xavier, dis-
se nesta terça-feira, 21, que preten-
de obstruir as próximas votações 
do Conselho Nacional de Políticas 
Fazendárias (Confaz).

Segundo ele, a ideia inicial é 
manter esse bloqueio enquanto 
o   órgão colegiado - formado pelos 
secretários de Fazenda, Finanças 
ou de Tributação dos estados - não 
voltar atrás da decisão de proibir os 
governos do RN e de mais cinco es-
tados de praticarem novos descon-
tos nos impostos incidentes sobre o 
combustível de aviação.

“Os representantes no Confaz 
têm poder de não aprovar nenhu-
ma matéria, e nós já usamos este 
expediente na última reunião por 
ocasião da negativa ao Rio Gran-
de do Norte”, lembrou Xavier. 
“Enquanto esse problema não for 

resolvido, a pauta fi ca travada”, 
acrescentou.

Ordinariamente, as reuniões 
do Confaz são trimestrais, mas as 
extraordinárias podem ser convo-
cadas a qualquer momento.

A da última quinta-feira, 16, foi  
provocada pelo RN  para resolver 
exclusivamente a situação das alí-
quotas de ICMS sobre o querosene 
de aviação, que permitiria uma 
melhor negociação dos estados so-
bre valores de tarifas aéreas com 
as companhias, mas acabou frus-
trada pela proibição.

“Como não houve avanço nessa 
questão, optamos por uma postura 
mais agressiva. Primeiramente 
tentamos pela diplomacia e, como 
não foi possível, radicalizamos”, 
justifi cou Carlos Eduardo Xavier.

Perguntado sobre quem se be-
nefi ciou com a decisão do Confaz, 

Carlos Eduardo Xavier declarou: 
“Não sei quem se benefi ciou com is-
so. Nós sabemos que Pernambuco 
chega a cobrar até 5% de alíquota 
de uma determinada companhia 

aérea; a Paraíba, 6%; o Ceará cobra 
alíquota zero de duas companhias 
aéreas; e nós estamos cobrando 
12% e 9%. Se não podemos com-
petir no preço, o RN, por ser um 

estado turístico, sai prejudicado”, 
afi rmou Carlos Eduardo.

O secretário de Tributação 
disse, ainda, que examina junto 
à Procuradoria Geral do Estado  
judicializar a proibição do Confaz, 
argumentando o princípio constitu-
cional da isonomia.

No fi m da semana passada, os 
estados do Rio Grande do Norte, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Rio de Janeiro e São Paulo solici-
taram adesão a um convênio já 
existente para os outros estados, 
enquanto o Distrito Federal propôs 
alíquota mínima de 7%.

Em entrevista ao Valor Econô-
mico, Carlos Eduardo Xavier qua-
lifi cou as rejeições do Confaz como 
“absurdas” e já havia ameaçado 
pedir vistas sobre todos os pedidos 
como forma de obstruir os traba-
lhos do colegiado.

O secretário estadual de Planeja-
mento e Finanças (Seplan), Aldemir 
Freire, voltou a afi rmar que o Go-
verno do Estado espera realizar em 
junho um novo pregão para oferecer 
a instituições fi nanceiras a cessão de 
royalties da produção de petróleo e 
gás. O primeiro pregão, realizado no 
fi nal de abril, não despertou interesse 
de nenhuma instituição fi nanceira.

A novidade é que, segundo 
Aldemir, o Estado receber com a 
operação, agora, menos de R$ 400 
milhões. O banco que oferecer a me-
lhor proposta vai adiantar o valor ao 
governo, tendo em troca os royalties 
que serão creditados para o Estado, 
mês a mês, até 2022.

Se o novo pregão for bem suce-
dido, o governo estadual espera des-
tinar os recursos para o pagamento 
dos salários dos servidores que 
estão em atraso. Parte da folha de 
novembro do ano passado, além da 
íntegra da folha de dezembro e o 13º 
salário, ainda está aberta.

Na semana passada, o Governo 
do Estado protocolou na Assembleia 
Legislativa o projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) para o 
exercício de 2020.

De acordo com Aldemir Frei-
re, o projeto tem cunho “realista” 
e aponta parâmetros afi nados ao 
contexto econômico e fi scal do Rio 
Grande do Norte, com a fi nalidade 

da construção de um orçamento 
mais condizente com a realidade. 
“Nossa meta é, no médio prazo, 
levar as despesas ao patamar infe-
rior às receitas e, ao mesmo tempo, 
recompor nossa capacidade de in-
vestimento com recursos próprios e 
voltar a ter capacidade de obtenção 
de fi nanciamento de longo prazo”, 
detalhou Aldemir Freire.

A lei orçamentária prevê um 
rombo de R$ 230 milhões nas con-
tas públicas para 2020, decorrente 
de R$ 12,19 bilhões de receitas e R$ 
12,42 bilhões de despesas. O gover-
no espera que a Assembleia Legis-
lativa vote o projeto até junho. 

Para conter o ritmo de cres-

cimento das despesas, o governo 
centrou foco da LDO em quatro ru-
bricas principais: despesas com pes-
soal, investimentos com recursos 
do tesouro, duodécimos aos poderes 
e outras despesas correntes.  Em 
resumo, o novo parâmetro sugere 
crescimento do duodécimo vincula-
do a 70% do crescimento da Receita 
Corrente Líquida ou à infl ação - teto 
de gastos. A nova LDO também de-
termina que sobras fi nanceiras de 
um ano sejam "abatidas" nos repas-
ses fi nanceiros dos anos seguintes.

O superávit fi nanceiro deve fi -
car para 2021. Segundo a previsão 
do governo, neste ano o saldo posi-
tivo deverá ser de R$ 342,3 milhões.

Estado quer aval para conceder incentivos a companhias aéreas e, assim, baixar tarifas

Após ser proibido de dar mais incentivos 
para aéreas, RN pretende travar conselho

Estado reduz previsão de receita com royalties

Segundo secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, a ideia é manter a obstrução enquanto o colegiado não 
voltar atrás na decisão de proibir novos descontos nos impostos sobre o combustível de aviação, o que baratearia passagens

Protesto

Antecipação

@natbelspotter / Instagram / Reprodução

Secretário Aldemir Freire, da Seplan

José Aldenir / Agora RN
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O partido Solidariedade con-
vidou o presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Rio 
Grande do Norte (Faern), José Viei-
ra, para ser o candidato da legenda 
a prefeito de Parnamirim em 2020. 
A informação foi confi rmada pelo 
deputado Kelps Lima, presidente 
estadual do partido, em entrevista 
concedida ao Jornal Agora, apre-
sentado das 6h às 7h  por Alex Via-
na e Anna Karinna Castro na rádio 
Agora FM (97,9). De acordo com o 
parlamentar, José Vieira deve, em 
breve se fi liar à sigla.

"José Vieira ainda não confi r-
mou a candidatura, mas fi zemos 
um apelo a ele. Em Parnamirim, 
há um grande cenário de renovação 
política, de esfacelamento de um 
grupo que fi cou por muito tempo 
no poder. A cidade precisa de um 
novo projeto com gente responsável 
e que pensa grande. Parnamirim 
tem um potencial gigante", disse.

Além de revelar o convite a José 
Vieira, Kelps também confi rmou 
a intenção do Solidariedade em 
lançar Fernando Antônio Bezerra, 
Salismar Correia e Allyson Bezerra 
para disputarem, respectivamente, 
as prefeituras de Caicó, Pau dos 
Ferros e Mossoró.

O próprio Kelps deverá ser can-
didato a prefeito, mas por Natal. O 
deputado tentou o cargo em 2016, 
mas perdeu para o ex-prefeito Car-
los Eduardo Alves (PDT). Dois anos 

depois, Kelps se diz melhor prepa-
rado para assumir o Executivo da 
capital potiguar.

"Queremos apresentar um pro-
jeto alternativo e moderno para 
Natal, para discutirmos economia, 
educação e revitalizar a cidade", 
afi rmou o deputado, se mostrando 
otimista com suas chances.

Apesar de o período eleitoral 
ainda estar longe, desde já Kelps 
divulgou alguns de seus interes-
ses na Prefeitura do Natal. Além 
de dar continuidade ao que vem 
sendo feito de bom pela gestão atu-
al, o parlamentar também deseja 
aprimorar o turismo da cidade. Ele 
crê que é neste campo que há um 
grande potencial econômico e social 
para Natal.

"Natal tem uma matriz eco-

nômica em que o turismo é muito 
importante. Só que a cidade vive 
do turismo da natureza. Nenhum 
turista sai do interior de São Paulo 
para visitar a história de Natal; não 
temos turismo histórico. Nós temos 
uma vinculação histórica com o 
Natal, mas a referência natalina do 
turista brasileiro é ir para Grama-
do. Já quanto ao turismo religioso, 
a referência é Santa Cruz, no inte-
rior, apesar de termos tido o santo 
papa João Paulo II caminhando 
por Natal. Se nós incrementarmos 
a política para turismo, geraremos 
emprego, impostos e oportunida-
des", comentou.

Além do turismo, Kelps elegeu 
a educação e o aumento de oportu-
nidades como outras das bandeiras 
que ele levantar em 2020.

José Vieira é presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte (Faern)

Solidariedade quer José Vieira para 
disputar a prefeitura de Parnamirim
Presidente do partido, deputado estadual Kelps Lima confirmou a intenção 
de também lançar candituras próprias em Caicó, Pau dos Ferros e Mossoró

Eleições 2020

José Aldenir / Agora RN

Governadores de 13 estados e 
do Distrito Federal, incluindo a po-
tiguar Fátima Bezerra, assinaram 
nesta terça-feira, 21, uma carta 
contra o decreto que facilita o porte 
de armas e o acesso a munições no 

País, publicado há duas semanas 
pelo governo Jair Bolsonaro. No 
documento, eles argumentam que 
as novas regras podem piorar os 
índices de violência nos estados, e 
pedem os poderes Executivo, Le-

gislativo e Judiciário atuem para 
a "imediata revogação" do decreto.

Um dos principais argumentos 
é que o aumento da circulação de 
armas de fogo pode fortalecer fac-
ções criminosas.

Os governadores pedem, como 
solução para a área de segurança 
pública, ações para melhorar a for-
ma como o governo rastreia armas 
e munições, além de medidas para 
evitar que armamentos regulares 

caiam nas mãos de criminosos.
Além de Fátima, assinaram a 

carta os governadores dos outros 
oito estados do Nordeste e do Dis-
trito Federal, Amapá, Tocantins, 
Pará e Espírito Santo.

Fátima e mais 13 assinam carta contra decreto de armas
Governadores

Jesiel André Faustino da Silva

MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 03/06/2019 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA 
O EXERCICIO DE 2019. O edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, 
Setor de Licitações, Praça Jose Varela, nº 78, Centro, o edital na integra, e no e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 035/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

Pregoeiro Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0430/2019

 

A Prefeitura municipal de São Miguel do Gostoso/RN torna público a adesão nos termos da Lei 
8.666/93 em consonância com a Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores e demais 
normas em vigor, conforme especificado abaixo: Pregão Presencial SRP – nº 009/2019 - Ata 
de Registro de Preço n° 009/2019. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Vera 
Cruz/RN, inscrita no CNPJ n°: 08.362.915/0001-59. Órgão participante (Carona): Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Gostoso, CNPJ n°: 01.612.396/0001-90. Objeto: Registro de 
preços para aquisição de equipamentos e material de informática, destinado a atender as 
necessidades da administração pública municipal. Fornecedor registrado: RMS da Silva 
Comercio de Moveis Eireli - CNPJ n°: 13.165.472/0001-46. Vigência da Ata: 15/04/2019 à 
15/04/2020. Vigência do Termo de Adesão: 20/05/2019 à 15/04/2020. São Miguel do 
Gostoso/RN, 20 de maio de 2019. Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN - Órgão 
Gerenciador. Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN – Órgão participante 
(Carona). Fornecedor registrado: RMS da Silva Comercio de Moveis Eireli - CNPJ n°: 
13.165.472/0001-46 – Fornecedor.

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO

BS INDÚSTRIA & COMERCIO LTDA, CNPJ 28.651.652/0001-05, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Regularização para Operação 2018-129143/TEC/LRO-0289, com prazo de va-
lidade até 08/05/2021, em favor do empreendimento indústria de argamassas poliméricas, 
localizada no Sítio Zangarelhas, 200, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN.

MARCOS ANTÔNIO DE BRITO JUNIOR
Sócio Administrador

LICENÇA AMBIENTAL

M M COMÉRCIAL DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA EPP, CNPJ: 
24.230.106/0001-40, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, 
que requereu à SEMURB em 21/06/2018, através do Processo Administrativo Nº 
00000.014737/2017-78, a renovação da Licença Ambiental de Operação do Posto 
Revendedor de Combustíveis situado na Av. Bel. Tomaz Landim, nº 3.540, Igapó, 
Natal/RN, fi cando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.
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O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, sugeriu que 
estudantes da rede federal de en-
sino assumam atividades de ser-
vidores terceirizados, como manu-
tenção e limpeza das instituições. A 
medida, de acordo com o ministro, 
seria uma forma de as universida-
des e institutos federais driblarem 
a falta de recursos gerada pelo con-
tingenciamento de verbas previstas 
para o orçamento de 2019.

A sugestão de Weintraub foi 
dada na última segunda-feira, 20, 
durante reunião com deputados 
federais, senadores e reitores de 
instituições federais de ensino com 
sede no Rio Grande do Norte. Na 
ocasião, os potiguares apresenta-
ram um relatório que lista as per-
das com o bloqueio de recursos.

Somente no Rio Grande do 
Norte, R$ 73 milhões foram con-
tingenciados dos orçamentos de 
três instituições federais de en-
sino. Foram afetadas a UFRN, a 
Ufersa e o IFRN.

O ministro registrou que a 
restrição orçamentária é fruto de 

contingenciamento, e não cortes. 
Segundo Weintraub, os valores 
podem ser liberados para as ins-
tituições caso a economia melhore 
ao longo do ano, em razão da apro-
vação, por exemplo, da reforma da 
Previdência.

Abraham Weintraub disse que 
o descontingenciamento não será 
feito nesse momento e que uma 
das soluções buscadas pelo gover-

no federal para aliviar o corte orça-
mentário é a destinação de R$ 2,5 
bilhões pagos pela Petrobras em 
multas - impostas pela Justiça na 
Operação Lava Jato - para a área 
da educação.

O deputado federal Rafael Mot-
ta (PSB), coordenador da bancada 
do RN no Congresso, anunciou que 
irá apresentar uma emenda à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

para impedir o contingenciamento 
de recursos da educação. Medida 
semelhante deverá adotar o senador 
Jean Paul Prates (PT), que apresen-
tou um projeto de lei que impede o 
governo de contingenciar recursos 
da educação para o mesmo ano.

“Estamos correndo sérios riscos 
de ver um colapso na educação do 
Rio Grande do Norte, o que irá afe-
tar não somente os estudantes das 
instituições, mas toda a sociedade. 
A educação é uma área prioritá-
ria e não pode estar condicionada 
a negociações para aprovação de 
medidas no Congresso”, afi rmou 
Rafael Motta.

“Se fi zermos um corte linear 
em todas as despesas discricio-
nárias ou se fi zermos cortes nos 
contratos maiores, como o de luz 
ou o dos terceirizados, só temos 
recursos sufi cientes até setembro 
deste ano”, lamentou a professora 
Ângela Maria Paiva Cruz, reitora 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), que tem 
cerca de 1.500 funcionários tercei-
rizados.

Instituições de ensino como a UFRN tiveram mais de R$ 70 milhões contingenciados

Ministro sugere que, para driblar falta de 
verba, UFRN utilize alunos para a limpeza
Sugestão de Abraham Weintraub foi dada na última segunda-feira, 20, durante a reunião com 
deputados federais, senadores e reitores de instituições federais de ensino do Rio Grande do Norte

Contingenciamento

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolso-
naro afi rmou a aliados, nesta 
terça-feira, 21, que não vai 
participar das manifestações 
convocadas para o próximo 
domingo, 26, em apoio ao seu 
mandato. O presidente falou 
sobre o assunto com ministros 
durante a reunião do Conse-
lho de Governo, no Palácio da 
Alvorada.

Pessoas próximas afi r-
mam que o objetivo é demons-
trar "respeito pelo cargo e por 
suas responsabilidades".

O presidente do PSL - par-
tido de Bolsonaro -, Luciano 
Bivar, afi rmou que não há 
sentido nas manifestações 
agendadas para o próximo 
domingo. “Nós fomos eleitos 
democraticamente, institucio-
nalmente. Não há crise ética, 
não há crise moral. Estão se 
resolvendo os problemas das 
reformas, então eu vejo sem 
sentido essa manifestação. 
Mas toda manifestação é 
válida. É um soluço do povo 
para expressar o que ele está 
achando”, afi rmou o dirigente.

Bolsonaro afirma 
que não irá a atos 
agendados para o 
próximo domingo

Apoio ao governo
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Qualquer investigação identifi cará sem demora 
os responsáveis por supostos vazamentos de relató-
rios do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras. Para impedir esse risco, o ex-diretor An-
tônio Gustavo Rodrigues implantou um sistema que 

bloqueia, no Coaf, a reprodução dos relatórios na 
forma física, em papel. É tudo digital, criptografado, 
sem opção de “imprimir”. Fontes do Coaf explicam 
que vazamentos só ocorrem no destino, pelos que 
têm acesso ao conteúdo.

Bloqueio descarta Coaf 
como fonte de vazamentos

Noiva esquerdista de Lula fez curso com milicos

QUEM TEM ACESSO
O Coaf informa eventuais “movimentações atí-

picas” ao Ministério Público Federal ou a Polícia 
Federal, dependendo do caso.

CNMP ACIONADO
Flávio Bolsonaro pediu à Corregedoria-Geral 

do Ministério Público para apurar possíveis 
vazamentos por procuradores do Rio.

VAZAMENTO SELETIVO
O senador do PSL-RJ afi rma que dados do 

seu sigilo fi scal e bancário, quebrado ilegalmente, 
apareceram logo em seguida na imprensa.

MANDOU BEM
Hoje aposentado, Antônio Gustavo Rodrigues 

dirigiu o Coaf entre os governos FHC e Temer 
com implacável efi ciência e total discrição.

BRASIL NÃO É VENEZUELA
O articulado e presidente 

da comissão de reforma, 
deputado Marcelo Ramos 
(PR-AM), adverte que o 
Brasil não é uma Venezuela, 
onde a cada protesto da 
oposição se segue uma 
manifestação de governistas.

PRESSÃO POPULAR
Rodrigo Maia reconheceu 

que as manifestações em 
apoio ao governo Jair 
Bolsonaro contribuíram para 
a derrubada a recriação de 
ministérios. Admite que a 
população não aceita mais o 
toma-lá-dá-cá.

PRIORIDADE ABSOLUTA
Calaram fundo no 

Planalto as críticas de 
Janaína Paschoal (PSL-SP) 
à desinteligência política das 
manifestações do próximo 
fi m de semana. A deputada 
campeã de votos é ouvida no 
gabinete de Bolsonaro.

MÃO NA MASSA
O Planalto soube que 

os assessores de Joice 
Hasselmann é que ligavam 
aos aliados para saber 
como votam na reforma 
administrativa. O governo 
prefere que a própria 
deputada faça os telefonemas.

É CADA UMA
O busco de Juscelino 

Kubitschek, fundador de 
Brasília, foi substituído pelo 
do ditador Getúlio Vargas, 
no acesso ao plenário do 
Senado. Questionada, a 
assessoria de imprensa do 
Senado se faz de morta.

SABATINA DE BRÊTAS
O embaixador Pedro 

Brêtas Bastos será 
sabatinado na Comissão 
de Relações Exteriores do 
Senado, nesta quarta (22), 
para representar o Brasil na 
Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), 
em Lisboa. A senadora Mara 
Gabrilli (PSDB-SP) é a 
relatora da indicação.

PODER SEM PUDOR

CANDIDATO A PATIFE
O saudoso senador Jefferson 

Péres (AM) decidiu disputar 
com o senador Cristovam 
Buarque (DF) a candidatura do 
PDT para a sucessão do então 
presidente Lula. Péres estava 
intrigado com a transformação 
dos presidentes, depois de elei-
tos: “Será que você vira patife 
ao chegar ao poder? Gostaria 
de ser testado...” Ele estava 
impactado com as patifarias do 
governo Lula. 

A suposta noiva do presidiário Lula, a 
socióloga Rosângela Silva, conhecida por 
“Janja”, pode até ser militante de esquerda, 
mas nem tanto assim. Funcionária da estatal 
Itaipu Binacional nomeada no governo do 

namorado, frequentou durante um ano um 
curso de pós-graduação da Escola Superior de 
Guerra (ESG), centro de estudos estratégicos 
de defesa e segurança sempre execrado pela 
esquerda.

MULHER E PODER
O tema do trabalho de “Janja” na ESG foi “Mu-

lher e poder: equidade de gênero nas Instituições de 
defesa e Segurança  Nacional”.

BENDITA SOIS
“Janja” integrou a turma de 99 alunos da ESG 

em 2011, dos quais 74 eram militares de patente 
equivalente, na grande maioria, a coronel.

LEVANDO VANTAGEM
O detalhe é que se funcionário público ou de 

estatal (Itaipu, no caso) fi zer curso da ESG garante 
gratifi cação incorporada ao salário.

“Com ele não dá”

Deputado Rodrigo Maia 
ao romper com o líder do 
governo, Major Vitor Hugo 
(PSL-GO)

"

MEMÓRIAS DA DIVERTICULITE
O jornalista e escritor 

mineiro Pedro Rogério 
Moreira lança nesta quinta 
(23) em Brasília o livro 
mais recente “Memórias da 
diverticulite”, novela sobre 
eleição presidencial. A partir 
das 18h no Bar da 15, Lago 
Sul.

À CASA TORNA
O cantor e ex-deputado 

Sérgio Reis matou saudades 
da Câmara dos Depiutados, 
nesta terça-feira (21). Foi 
tietado pelo deputado 
Alexandre Frota (PSL-SP), 
com direito selfi es e todos os 
salamaleques.

PENSANDO BEM...
...o acordo entre governo 

e “centrão” deixou claro que 
o Brasil poderia ter sido 
poupado do “mimimi” das 
últimas semanas.

José Aldenir / Agora RN
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Os suicídios na ponte Newton 
Navarro, que liga as zonas Norte e 
Leste da capital, continuam mobi-
lizando a cidade. Um grupo de en-
genheiros e arquitetos apresentou 
uma sugestão rápida e barata para 
desestimular as tentativas que, 
segundo um grupo de voluntários 
acampados ali desde abril, já levou 
112 pessoas a tentar tirar a própria 
vida no curto período de um mês. 

De uma rede de proteção – 
ideia apresentada há quatro anos 
–, até placas de vidro de quatro 
centímetros de espessura insta-
ladas sobre a estrutura existente,  
proposta atual, não há estatísticas 
que forneçam a mais pálida ideia 
de quantas pessoas já conseguiram 
morrer se atirando do vão central 
da ponte, uma queda de quase 60 
metros até o mar.

O grupo de engenheiros e arqui-
tetos, ligados ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Rio 
Grande do Norte (Crea/RN) e ao 

Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo (CAU/RN) limitou-se a uma 
solução que difi cultasse a tarefa 
dos suicidas, preservando a beleza 
arquitetônica da ponte e com valor 
relativamente baixo –  estimado 
em R$ 2,7 milhões.

“Desde que resolvemos acam-
par na ponte, até ameaças de mor-
te recebemos de certo comerciante 
da Redinha conhecido como  Papa 
Defunto, cujo negócio é recolher 
corpos de suicidas para ganhar 
dinheiro com o enterro deles”, con-
ta o pastor Rubens Medeiros, que 
lidera a iniciativa, mas não sabe 
quanto tempo mais poderá manter 
o grupo de voluntários acampado 
ali, vigiando 24 horas por dia.

“Queremos ajudar a solucionar 
um problema terrível, cuja origem 
é de saúde pública por envolver 
desequilíbrios mentais”, disse o ge-
neral Araújo Lima, representando 
o deputado federal Girão Monteiro 
(PSL), que se prontifi cou a ajudar 

na obtenção de recursos para a 
construção de proteções na ponte.

A preocupação, resumiu o 
engenheiro Alessandro Câmara, 
responsável pela apresentação 
do projeto, foi criar uma  proteção 
efi ciente às tentativas de suicídio 
sem prejudicar a estética da ponte, 

a ventilação e a vista de ambos os 
lados para o rio Potengi. “Foram 30 
dias trabalhando, conhecendo pro-
jetos de pontes em todo o mundo”. 

 "A solução foi colocar uma es-
trutura complementar de vidro em 
toda a extensão da ponte, que au-
mentasse a barreira total em pouco 

mais de dois metros, para desesti-
mular suicídios", lembrou. 

O arquiteto Wilson Cardoso, 
que integrou a equipe original que 
projetou a estrutura da Newton 
Navarro, reconheceu falhas no 
projeto. Ele citou o fato de a pon-
te  ter tido o número de pistas de 
rolamento ampliado e também a 
ausência de acostamento e falta de 
passagens para pedestres ou bici-
cletas. “Um segundo projeto, elabo-
rado pelo Governo do Estado, criou  
na ponte o passeio de pedestres 
para justifi car o ‘slogan’ da então 
governadora Wilma de Faria, de 
'ponte de todos'”, acrescentou.

Atualmente, a gestão da ponte é 
dividida entre Governo do Estado e 
Prefeitura do Natal. Pelas atribui-
ções de cada um, a instalação da te-
la de proteção caberia à Prefeitura.

Até agora, não há estatísticas 
de quantas pessoas já morreram 
ao se atirar da ponte desde a inau-
guração dela, há 12 anos.

Voluntário percorre ponte Newton Navarro, em Natal, para evitar prática de suicídios

Arquitetos e engenheiros sugerem vidro 
para conter suicídios na Newton Navarro
Pelo projeto apresentado pelo grupo de especialistas, a obra de contenção custaria "apenas" R$ 2,7 milhões e poderia salvar 
muitas vidas. Em apenas um mês, mais de 100 pessoas foram impedidas de saltar para a morte por voluntários evangélicos

Prevenção na ponte

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura do Natal deu iní-
cio ao seu Plano de Arborização. 
Com a iniciativa, a ser realizada 
em parceria com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), a meta da gestão muni-
cipal é plantar 20 mil árvores na 
cidade até o fi m do ano que vem. 

Nesta terça-feira, 21, inaugu-
rando o projeto em caráter expe-
rimental, o prefeito Álvaro Dias 
participou do plantio de mais de 
100 mudas ao longo do anel viário 
do Câmpus Central da UFRN. 
Segundo o prefeito, a ação foi um 

“teste” para o lançamento ofi cial 
do projeto, que acontecerá no dia 
5 de junho – Dia Internacional do 
Meio Ambiente.

Espécimes como mulungu, 
pau-brasil, ipê roxo, ipê amarelo 
e pau ferro foram distribuídas ao 
longo do canteiro central do anel 
viário do Câmpus nesta terça-fei-
ra. Até o fi nal do processo – em 
dezembro de 2020 – serão planta-
das 20 mil mudas. A meta é tirar 
Natal do rol das cidades menos 
arborizadas do País.

De acordo com o professor Ro-

bério Paulino, do Departamento 
de Políticas Públicas da UFRN, 
serão plantadas também grai-
beiras e oitis – espécies que já 
demonstraram, na prática, adap-
tação às condições climáticas e de 
solo em Natal. “O planeta está 
ardendo em calor e Natal não é 
diferente. Esse projeto vai mudar 
a nossa realidade e fi cará como 
um grande legado para as futuras 
gerações”, afi rmou.

Seguindo as orientações técni-
cas, a Prefeitura realiza processo 
de semeadura e formação das 

mudas até que elas estejam com 
altura de aproximadamente 80 
cm. Nessa fase, aproveitando o 
início do inverno de 2020, as mu-
das serão transplantadas para as 
áreas públicas da capital.

Todas as mudas serão identi-
fi cadas e deverão ter um “tutor”, 
ou seja, a população da capital po-
tiguar poderá adotar uma árvore, 
o que garante a prosperidade da 
espécie plantada. Além disso, 
serão produzidos garajais colori-
dos para proteção das mudas en-
quanto elas se desenvolvem.

Álvaro inicia plantio de 20 mil árvores
Meio ambiente

Mudas foram plantadas na UFRN

Prefeitura do Natal / Reprodução
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Demonstrações Contábeis em 31-Dez-2018

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.

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 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.

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. 

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.

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. 

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 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.

 – 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.

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.

 – 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.

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.

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.

– 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. 

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. 

 – 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.

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.

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.

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

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

– 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.

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.

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)

 

          

 

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)

Caixa 14 9

Bancos – conta movimento 163 661

Aplicações financeiras 3.887 2.023
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Para os saldos dispostos em não circulante, no caso das culturas já formadas, é mensurada a 
exaustão destes a�vos, considerando o prazo de 25 anos para a cultura da manga e 12 anos para a 
cultura da uva.

Estes a�vos são apresentados pelo seu valor de custo de formação, sendo que a Administração 
considera este critério mais apropriado dada a impossibilidade de mensuração de seu valor justo 
com segurança razoável, considerando as limitações para determinação, com segurança.

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

Estes a�vos são cons�tuídos, principalmente, por:(i)  – Saldos devidamente 
suportados em obrigações acessórias, apurados conforme legislação vigente, líquidos dos débitos 
apurados; (ii) Refere-se à provisão para tributação na fonte sobre as receitas 
auferidas em aplicações financeiras junto as ins�tuições bancárias, apropriadas e 
passíveis de compensação após o resgate efe�vo das operações e;(iii) Valores 
apurados principalmente sobre a aquisição de insumos, líquidos dos débitos apurados 
mensalmente sobre as vendas. A expecta�va de realização destes a�vos foi observada para os 
critérios de segregação de prazos.

Os outros créditos estão apresentados no quadro, sendo que os valores mais representa�vos se 
referem a adiantamentos a fornecedores e aplicações em garan�a, conforme nota explica�va 4. 
Do total de adiantamentos a fornecedores, R$ 557 mil são referentes a Compac La�n América, 
empresa do segmento de automação de pack-houses.

As taxas de depreciação seguem os critérios fiscais. A exaustão das culturas formadas de manga e uva são mensuradas considerando 25 anos 
e 12 anos, respec�vamente, sendo detalhadas em nota 7.

Os emprés�mos e financiamentos são classificados por modalidade, 
em moeda estrangeira e moeda nacional, devidamente atualizados de 
juros e variações monetárias incorridas até a data-base destas 
demonstrações. Para fins dessas demonstrações contábeis, a 
classificação das dívidas no passivo circulante considerou as parcelas 
vencíveis até 31 de dezembro de 2018, sendo as demais apresentadas 
em passivo não circulante.

- Na data-base destas demonstrações contábeis, alguns covenants de performance financeira es�pulados em contrato de 
emprés�mo não foram a�ngidos. Na data de divulgação destas demonstrações contábeis, a Administração estava em fase de negociação com 
o credor visando a obtenção do waiver, o qual devido aos trâmites burocrá�cos envolvidos, tem previsão de emissão em meados de abril.

Estes saldos são apresentados no passivo circulante considerando a 
expecta�va de realização pela Administração, sendo originados (i) de 
operações de mútuo formalizados e enquadrados na legislação 
vigente, incluindo encargos financeiros de CDI + 3% a 4% a.a., inclusive 
em relação aos seus reflexos tributários e; (ii) de saldos referentes a 
gastos compar�lhados com empresas ligadas, valor 
histórico.

 – Com base na opinião de assessores jurídicos da Companhia, houve necessidade de cons�tuição de provisão para 
con�ngências trabalhistas da ordem de R$ 315 mil (R$ 451 mil em 2017), considerando como critério processos em trâmite cuja perda seja 
considerada provável. Existem causas trabalhistas com risco possível de perda no montante de R$ 100 mil em 2018.

A companhia, baseado na opinião de seus consultores jurídicos, avalia as probabilidades de ter contra si a materialização de determinadas 
con�ngências de natureza trabalhista, previdenciária, ambiental, tributária, civil e outras. A provisão para fazer face às prováveis perdas 
futuras é cons�tuída mediante a probabilidade de insucesso nas questões envolvidas, sendo prá�ca o provisionamento integral de prováveis 
obrigações até o momento em que a obrigação é liquidada ou rever�da em função de nova avaliação dos consultores jurídicos. 

No quadro é dada a composição de capital social e ações da Companhia. As  
foram cons�tuídas em períodos anteriores, basicamente atualização monetária dos saldos, 
valores da ordem de R$ 1.421 mil. A Companhia registra prejuízos acumulados no montante de 
R$ 14.129 mil (R$ 8.499 mil em 2017), portanto, não há cons�tuição de reserva legal.

As são demonstradas no quadro, líquidas dos impostos incidentes, devoluções e provisão para descontos incondicionais. 
Os custos dos produtos vendidos, considerou os critérios de mensuração definidos nas premissas mencionadas no item Incluem-se entre 
as receitas de 2018um montante de R$ 172 mil referentes eventos subsequentes recebidos até o fim dessas demonstrações.

 

As despesas e receitas financeiras são demonstradas no quadro, 
sendo que os gastos compar�lhados têm origem em repasses de 
gastos com pessoal e despesas administra�vas providos por 
empresas ligadas. As provisões diversas são contabilizações de 
reversão de provisão para prêmio no valor de R$ 650 mil a crédito e 
R$ 105 mil de complemento das con�ngências a débito, em 2018.

A companhia possui exposição 
para os seguintes riscos resultantes de 
instrumentos financeiros:  Risco de 
Crédito;  Risco de Liquidez e  Risco de 
Mercado. Esta nota apresenta informações 
sobre a exposição dos Grupo para cada um 
dos riscos acima, seus obje�vos, as polí�cas e 
os processos e gerenciamento de riscos e 
gerenciamento do capital.

 

As despesas e receitas financeiras são 
demonstradas no quadro, sendo compostas 
principalmente por juros sobre emprés�mos 
e financiamentos.

 Contudo, são constantemente observadas as condições de oferta e demanda do mercado de produtos agrícolas que comercializa, além 
de análise dos indicadores econômicos e financeiros. Parte significa�va dos recursos é captada em dólar, tendo em vista que a maior 
parte das vendas (cerca de 90%) é des�nada ao mercado externo, traduzindo-se numa proteção natural contra possíveis efeitos de 
variação cambial. As polí�cas de gestão de risco, embora não formalmente documentadas, refletem os princípios para a gestão de risco 
definidos pelo Conselho de Administração e Diretoria.

 – É o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com 
suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis originados em sua grande maioria por clientes recorrentes e por 
aplicações financeiras ou conta correntes. Este risco é considerado mínimo, pois não há histórico de perdas relevantes de vendas 
realizadas, ou mesmo não realização de saldos man�dos junto a ins�tuições financeiras.

A polí�ca de gestão de riscos financeiros da Finobrasa Agroindustrial S/A é pautada 
basicamente em manutenção de  natural das operações (mesmo que temporariamente possa gerar reflexos relevantes no 
resultado da Companhia), a qual define pontualmente sobre a necessidade de contratação de instrumentos financeiros para cobertura 
de variações de moeda estrangeira.

  – É o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros e preços de 
, poderão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de suas par�cipações em instrumentos financeiros. O obje�vo do 

gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, considerando parâmetros aceitáveis, e 
ao mesmo tempo o�mizar o retorno financeiro das operações. A Companhia mantém constante mapeamento de riscos, ameaças e 
oportunidades, com base na projeção dos cenários e seus impactos nos seus resultados. Adicionalmente, também são analisados 
quaisquer outros fatores de risco e a possibilidade da realização de operações para proteção contra os mesmos.  

O travamento de preço dos produtos é realizado conforme o mercado, estes são 
formalizados por meio e contratos, considerando a viabilidade das operações e obje�vando sempre a cobertura dos custos incorridos na 
lavoura em questão, definidos pela Administração do Grupo.

 – O resultado da Companhia está susce�vel a sofrer variações significa�vas em função dos efeitos da vola�lidade da 
taxa de câmbio sobre passivos e a�vos atrelados à moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte americano e euro, decorrentes da 
captação de recursos no mercado, contas a receber e 

hedge natural, além da contratação de instrumentos financeiros junto a ins�tuições financeiras como forma de proteção, quando 
aplicável, portanto, as variações cambiais produzirão efeitos temporais na demonstração do resultado, sem efeito equivalente no fluxo 
de caixa. 

  – É o risco em que o Companhia possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. A gestão prudente do risco de liquidez implica 
manter caixa, �tulos e valores mobiliários suficientes, disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito bancárias e capacidade 
de liquidar posições de mercado. Em virtude da natureza dinâmica dos seus negócios, o Grupo mantém flexibilidade na captação de 
recursos mediante a manutenção de linhas de crédito bancárias, buscando a abertura de novas linhas, principalmente de recursos 
específicos para o agronegócio. A Administração monitora o nível de liquidez da Companhia, considerando o fluxo de caixa esperado e, 
caixa e equivalentes de caixa. Além disso, a polí�ca de gestão de liquidez envolve a projeção de fluxos de caixa e a consideração do nível 
de a�vos líquidos necessários para alcançar essas projeções, o monitoramento dos índices de liquidez do balanço patrimonial em relação 
a manutenção de planos de financiamento de dívida. Eventualmente, são disponibilizados recursos por partes relacionadas para fazer 
frente as exigibilidades financeiras.

  

A polí�ca de contratação de seguros definida pela Companhia abrange cobertura dos maquinários agrícolas 
adquiridos por meio de financiamento, além de todos os veículos da Frota, edificações e instalações. A Administração avalia que os níveis 
de cobertura contratados são suficientes.
 

 -  MARCO ANTONIO GALHARDO, RUBENS DOS SANTOS –  – RICARDO STEINBRUCH, 
ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, LUÍS FRANÇA CAVALCA –  – LEONEL KOGUS CRC 1SP290851/O-5

Fazenda Ubarana Ipanguaçu- RN 425,7 - Manga

Fazenda Santo Antônio Ipanguaçu- RN 95,8 - Manga

Fazenda São João Ipanguaçu- RN 77,2 - Manga 

Fazenda Boa Esperança Petrolina – PE 120,9 - Manga

 Fazenda Frutivita Petrolina – PE 150,1 - Manga e Uva

Fazenda Sun Valley Petrolina – PE 55,7 31,2 Uva

Adiantamentos a fornecedores estrangeiros 557 476 

Adiantamentos a fornecedores nacionais 72 107 

Adiantamentos a funcionários 116 45 

Outros créditos 259 13 

Aplicações financeiras em garantia - - 

Depósitos judiciais 348 345 

FNE B100452201 07/04/17 BNB 30/11/30 3,5 % a.a. Fazenda Sunvalley 498 Hipoteca Fazenda Sunvalley (4º grau)

FNE B700025101 14/07/17 BNB 06/06/25 10 % a.a. Fazenda Ubarana 4.300 Hipoteca Fazenda Ubarana

ACC 
Juros de 3,55% a 3,65% e 

variação do Euro 20.458  19.879  

PPE 
Taxa libor e juros de 3,90% e 

variação do Dólar (EUA) 9.773  16.654  

Finame Juros de 4,00% a 6,00% 6.349  477  

CCE Juros de 136,54%  do CDI 7.016  -  

FNE Juros de 3,50% a 11,35% 16.234  14.268  

CCB Juros de 130% do CDI 2.937  4.119  

 

Saldos recebidos para posterior entrega de produtos agrícolas, estas operações estão indexadas em Reais, totalizando em 2018 o montante de 
R$ 3.922 mil (R$ 1.750 mil em 2017).

Ordinárias
 18.984 
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Contas a receber 3.779 3.208 

Adiantamentos a fornecedores 144 144 

Fornecedores  (639)  (164)

Empréstimos e financiamentos  (7.802)  (11.046)

ICMS a recuperar 2.877 2.231 

IRRF de aplicações financeiras 1.038 1.123 

PIS a recuperar 241 376 

COFINS a recuperar 1.081 1.760 

Outros impostos a recuperar 8 - 

Fornecedores nacionais 4.900 3.227 

Fornecedores moeda estrangeira 2.475 543 

Astron Packaging Limited 2.145 516 

Klabin S/A 1.264 1.411 

Netafin Brasil sist. Equipto de irrigação Ltda 857 - 

Crop Agricola Ltda 285 - 

Totvs S.A. 255 - 

Grava Variets Ltda. 182 - 

BCF Comis Aduan Serv Imp e Exp Ltda 128 - 

Companhia energética do RN 101 - 

Companhia energética de Pernambuco 95 - 

Renovare Mosoro Com. Agrícola Ltda. 52 - 

Agrocana Comércio e Representacoes Ltda. 11 - 

Copral Comércio e Navegação Ltda. 93 - 

Plantebem Com. Tecnol,Prod. Agrícolas Ltda. 15 - 

Outros fornecedores 1.892 1.843 

Taquari Participações S/A 824 894 

Vicunha Têxtil S/A 7.204 - 

Faz Santa Otilia Agropecuária Ltda. 3.109 935 

Venda s  de ma nga s 38.906  (3.839)  (29.786) 5.281 13,6% 43.906  (3.767)  (23.378) 16.761 38,2%

Venda s  de uva s 7.170  (181)  (3.637) 3.352 46,7% 6.221 -  (3.312) 2.909 46,8%

Venda s  de ma nga s 1.424  (25)  (1.090) 309 21,7% 1.122 -  (598) 524 46,7%

Venda s  de uva s 4.986  (289)  (2.517) 2.180 43,7% 5.065  (284)  (2.697) 2.084 41,1%

Outra s  venda s 48 - 48 -                100 -  (81) 19 19,0%

(+/-) Reversã o/Prov s/Venda - 1.573 - 1.573 -                -  (1.403) -  (1.403) - 

(-) Perda s  em inventá rio -  (44)  (44) -                - -  (3.645)  (3.645) - 

(-) Erra dica çã o de cultura s - - - -                - -  (790)  (790) - 

Custo entressafra – manga 14.735 11.441 

Custo entressafra – uva 9.766 6.492 

Outras culturas 14 14 

Cultura permanente – manga 9.608 6.807 

Cultura permanente – uva 5.850 314 

Cultura permanente – exaustão manga e uva  (5.027)  (4.216)

Cultura em formação – manga 2.983 4.141 

Cultura em formação – uva 535 2.402 

Outras culturas 23 23 

Remuneração a pagar 835 793 

Encargos trabalhistas 340 367 

Férias e encargos sociais 1.695 1.652 

Outros débitos com pessoal 56 35 

Impostos retidos de terceiros 80 81 

Outros impostos 2 2 

Juros sobre empréstimos e financiamentos  (3.753)  (3.537)

Juros pagos sobre mútuo  (494)  (165)

Corretagem, Comissões e Taxas Bancárias  (207)  (134)

Tributos sobre operações financeiras  (183)  (165)

Outras despesas financeiras  (405)  (126)

Descontos obtidos 190 457 

Juros de aplicações financeiras 165 368 

Juros recebidos sobre mútuo - - 

Outras receitas financeiras 15 7 

Imóveis rurais 7.882 - - - 7.882 - - - - 7.882 7.882 

Edificações/Instalações 19.409 99  (2) - 19.505  (16.544)  (904) -  (17.448) 2.058 2.865 

Máquinas e equipamentos 10.740 251 - - 10.991  (1.368)  (483) -  (1.851) 9.140 9.372 

Veículos 872 1 - - 873  (715)  (65) -  (780) 93 157 

Móveis e utensílios 370 21 - - 391  (160)  (33) -  (193) 198 210 

Equipamentos de informá�ca 594 33 - - 627  (323)  (87) -  (410) 217 271 

Culturas permanentes (nota 7) 7.121 8.337 - - 15.458  (4.216)  (811) -  (5.027) 10.431 2.905 

Benfeitorias 93 3 - - 96  (2)  (2) -  (4) 92 91 

Construções em andamento 3.196 1.116 - - 4.312 - - - - 4.312 3.196 

Culturas em formação (nota 7) 6.566  (3.025) - 3.541 - - - - 3.541 6.566 

Intangível 901 244 - - 1.145  (553)  (169) -  (722) 423 348 

Os principais saldos de fornecedores a pagar são demonstrados 
como segue, inclusive, bem como, segregação por moeda.

Estes passivos referem-se, principalmente, a obrigações 
relacionadas a folha de pagamento.

Gastos compartilhados líquidos -  (1.265)

Provisões diversas - 545 

Receita com sinistro - 102 

Outras receitas e despesas 174 92 

Ipanguaçu, RN.

Aos Acionistas e Administradores da

Examinamos as demonstrações contábeis da , que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respec�vas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explica�vas, incluindo o resumo das principais prá�cas contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos o julgamento 
profissional e mantemos ce�cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o obje�vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

As demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2017 foram auditadas por outros auditores que emi�ram relatório de 
auditoria com modificação em 27 de abril de 2018 informando a impossibilidade de aplicar procedimentos de auditoria necessários 
sobre nas contas de formação dos a�vos biológicos, especificamente no que se refere a distribuição entre custos de formação, estoques e 
a�vos biológicos. Os relatórios e informações requeridos não foram apresentados tempes�vamente de modo a permi�r a avaliação dos 
eventuais impactos de classificação de gastos sobre a apresentação dos saldos de estoques, a�vos biológicos e o custo dos produtos 
vendidos. Além disso, a outra limitação se refere ao cálculo da depreciação dos encargos com depreciação sobre os bens do a�vo 
imobilizado da Companhia que demandam revisão de parâmetros para adequação das vidas úteis e valores residuais (CPC 27 A�vo 
Imobilizado), sendo adotadas taxas admi�das pela legislação do imposto de renda, mo�vo que não puderam quan�ficar os efeitos do 
recálculo e o impacto no resultado do exercício e no patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017.

Nossos obje�vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emi�r relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garan�a de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec�va 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

 Avaliamos a adequação das polí�cas contábeis u�lizadas e a razoabilidade das es�ma�vas contábeis e respec�vas divulgações feitas 
pela administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con�nuidade operacional e, com base nas evidências de 

auditoria ob�das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa�va em relação à 
capacidade de con�nuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respec�vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria ob�das até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em con�nuidade operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 

contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa�vel com o obje�vo de apresentação adequada.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir in�tulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios é�cos relevantes previstos no 
Código de É�ca Profissional do Contador e nas normas profissionais emi�das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades é�cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob�da é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

 Iden�ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como ob�vemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significa�vas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significa�vas nos controles internos que iden�ficamos 
durante nossos trabalhos.

A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com 
as prá�cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi�r a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

  

 

Os saldos de emprés�mos e financiamentos no final de 2016 não foram segregados corretamente, sendo divulgado R$15.987 mil no 
passivo circulante e R$ 34.842 mil no passivo não circulante, quando o correto seria R$ 30.235 mil em passivo circulante e R$ 20.595 mil 
em passivo não circulante.

São Paulo, 12 de abril de 2019.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da , o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as prá�cas contábeis adotadas no Brasil.

As despesas administra�vas e comerciais, em suas principais 
rubricas, são dadas conforme quadro.

 

Despesas com pessoal e encargos  (5.397)  (4.064)

Despesas administrativas gerais  (1.045)  (1.300)

Serviços de terceiros  (1.073)  (938)

Despesas com depreciação  (429)  (383)

Despesas tributárias  (37)  (191)

Fretes, comissões e outras  (1.365)  (2.299)

Outras despesas comerciais  (35)  (86)



QUARTA-FEIRA, 22.05.2019Cotidiano10

Nas duas últimas décadas - para demarcar um 
tempo nem curto demais nem muito antigo - a efi ciên-
cia do marketing eleitoral levou o eleitor a confundir o 
conceito de renovação. De tal modo que até hoje não 
parece fácil discernir, e muito menos separar, o político 
jovem do político novo. Os que chegam, principalmen-
te, ao Legislativo e Executivo, acabam sendo represen-
tantes de velhos métodos apenas caídos nas mãos de 
jovens legisladores e gestores sem nenhum arrojo. 

Foi comum usar ‘renovação’ como marca desse 
jogo artifi cial. Lançaram fi lhos como se não fossem su-
cedâneos perfeitos dos pais, ou candidatos iguais aos 
mais antigos e tradicionais, e nele anunciaram, como 
se fosse possível, a nova mudança de hábitos. Todos, 
com as raríssimas exceções, são fi lhos do mesmo caldo 
de cultura e por isso já chegam aos seus postos eiva-
dos dos mesmos vícios. Como se as virtudes da riqueza 
bastassem como inovação para a consagração. 

O Rio Grande do Norte, convenhamos, tem sido 
pródigo nesse engodo. Vivemos nos dois últimos 
dois ou três mandatos, o que equivale a oito ou do-
ze anos, uma epidemia de fi lhos jovens e despre-
parados, bem nascidos nos mesmos vícios da poli-
ticagem. O modus operandi em nada difere. Basta 
ver- olhando-se os casos investigados - que lá estão 
políticos de todas as idades e origens, numa mixór-
dia empobrecida que leva à conclusão pior: substitu-
ímos a elite pela riqueza.  

De certo modo, o preço, ainda, dos efeitos per-
versos do período militar. O país teve sua escola 
de política estudantil desmontada. A reforma do 
ensino, à época, engendrou o fi m dos diretórios 
estudantis e acadêmicos, fechando as faculdades 
e distribuindo os professores e alunos em centros 
concentradores dos cursos afi ns, mas pulverizado-
res acabando as turmas aglutinadas em torno de 
pessoas de um mesmo espaço físico no exercício do 
saber-saber e do saber-político. 

Reparem - e perdoem o didatismo - que não mais 
emanam das escolas e das faculdades as lideranças 
que nascem estudantis e depois chegam à política. 
Naqueles anos de chumbo era de bom alvitre, como 
escreveria um velho cronista, proibir os fi lhos ‘na políti-
ca’, sob pena de vê-los rebeldes e presos, quando não 
mitigados com a pecha de subversivos, marcados para 
não mais vencerem na vida, tal era a imagem negativa 
de quem preferia nutrir-se de um espírito crítico. 

Resultado: produzimos uma geração de alienados, 
com alicerces intelectuais tão rasos quanto seus pires, 
desprovidos, por isso mesmo, de espírito público. A 
política, de missão nobre e indispensável, passou a ser 
status social. Como se o broche na lapela, ao invés de 
distintivo de luta pelas idéias, fosse, e é, mera credencial 
para o jogo das vaidades e, tanto pior, das vantagens. 
E o que legou com todo carreirismo inócuo e iníquo? A 
nulidade desse espetáculo de sabidos...

Renovação de araque

serejo@terra.com.br

Vicente SerejoVicente Serejo
ATENÇÃO!

Depois de dois anos de Michel 
Temer e do quinto mês de Jair 
Bolsonaro, a economia brasileira 
corre o risco de bater um recorde 
negativo. Nível abaixo da crise 
no tempo de Dilma Rousseff. 

AVISO
A ser mantido o estilo do de-

putado Walter Alves, a falar em 
nome do presidente do partido 
que é seu pai, o ex-senador Ga-
ribaldi Filho, o MDB perderá o 
sossego e alguns dos seus nomes 
atuais. 

ESTILO
O fi lho de Garibaldi re-

solveu erguer a espata e com 
ela separar o antes e o depois 
dele mesmo, tudo para afastar 
nomes. Como se a tradição de 
um partido fosse o território do 
rancor pessoal.

ALIÁS
Foi por excesso dessa tintura 

familiar que o PMDB, nas 
últimas eleições, perdeu alguns 
milhares de votos. Perdas que 
Walter só contabiliza jogando a 
culpa nesses e naqueles correli-
gionários. 

REFORMA
Tem razão o senador Jean 

Paul Prates quando afi rma que o 
governo vende a reforma como se 
fosse a solução milagrosa da crise. 
Não é. Foi assim com a reforma 
trabalhista. Deu no que deu.

PIOR
Concentrada apenas contra o 

sindicalismo dos trabalhadores, 
a reforma trabalhista conseguiu,  
sim, elevar muito o desemprego, 
a economia informal e reduzir a 
contribuição previdenciária. 

CERTO
Faltou equilíbrio e justeza 

na reforma para evitar que 
exacerbasse, como exacerbou, 
os sinais de inquietação social. 
O novo governo instiga os 
confl itos, ao invés de lutar por 
uma pacifi cação.

PALCO

NOVO
Foi de uma servidão velha e 

injustifi cável o gesto do integran-
te do Partido Novo ao deixar-se 
engravidar por aquele texto-ma-
nifesto que o presidente postou 
nas redes sociais de todo Brasil.

REVELA
Não há como negar: quando 

o Novo apoiou a eleição de Jair 
Bolsonaro não negou a palavra 
de ninguém que votou no partido. 
Negou-se a si mesmo. A força do 
poder sabe derrotar a coerência.

EFEITO
Tanto que quando indagado 

sobre o desastroso texto que di-
vulgou no seu celular, o presiden-
te Bolsonaro não assumiu. Deu 
aquele velho e feio golpe de João 
sem Braço: ‘Perguntem ao autor’. 

HUMOR
De um anarquista, contra os 

petistas e os bolsonaristas, mas 
mantendo o bom humor diante 
dos anunciados estrondos do 
tsunami: ‘O pipoco não passou 
de um velho e reles ‘Peido-de-
-velha’. 

RAPOSA
O leitor Amauri Helder de 

Morais Costa informa: há uma 
toca de raposas verdadeiras 
no matagal do Condomínio 
Boanerges Soares, no Sanvale. 
Uma família inteira a espera de 
alguma proteção.

ZOO
Amauri sugere a criação em 

Natal de um pequeno zoológico 
para nossa fauna. Certo. Mas é 
bom evitar a presença do bicho-
-homem. Sabido e famélico, não 
seria boa companhia para as 
raposas. 

UFA!
Nem o coronel-deputado 

Azevedo suportou o PSL, partido 
de Bolsonaro, e pelo qual se 
elegeu ano passado. O coronel já 
pediu para sair. O nacionalismo 
às vezes não enfrenta a incoe-
rência.

CAMARIM

“ “Ainda que agrade a traição,
ao traidor tem-se aversão”

Miguel de Cervantes (1547-1616),
no D. Quixote. 

CENA
Injusta a omissão do pioneirismo da professora 
Anadite Fernandes, a primeira pesquisadora 
a perceber e registrar distorções no desenho 
original do brasão do RN, concebido por Corbi-
niano Villaça. Dei ao Instituto cópias das três 

crônicas que escrevi sobre Anadite e doei um 
exemplar do seu livro que ela custeou com seus 
recursos. Nem assim evitei a omissão injusta. 
Os egos são maiores que as instituições? Dian-
te da sua ausência, ninguém cala este cronista. 
Ninguém.  
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Nesta quarta, você vai se empenhar para mostrar seu 
valor. O astral é favorável para lutar por uma nova posição 
no emprego. Você pode se interessar por alguém com boa 
posição social.

Você vai dar conta do serviço numa boa. Seu lado 
ambicioso ganha destaque e pode até trocar de emprego 
ou se arriscar em algo novo. Programa caseiro com o par 
pode ser uma boa pedida.

A comunicação recebe excelentes energias. Aproveite para 
trocar ideias ou esclarecer um mal-entendido. As amizades 
também ganham destaque. Passeio com o par pode ser 
divertido.

Você conta com facilidade para se expressar. Aproveite 
para marcar uma reunião -- será mais fácil convencer os 
outros. Faça um programa diferente com sua alma gêmea!

Aposte no jogo de cintura para lidar com novidades. 
Mudança na carreira pode ser bem-sucedida. Uma grana 
que não esperava pode chegar agora. Na paquera, confi e 
em seu poder de atração.

Defi nir suas prioridades é o primeiro passo para conseguir o 
que deseja, ainda mais na hora de lidar com grana. O astral 
é favorável para cuidar da saúde. O apego vai marcar a vida 
a dois.

Sua dedicação pode trazer frutos no trabalho. Há chance 
de causar uma boa impressão nas pessoas com quem 
convive. Se está a fi m de alguém, bom dia para dar um 
passo mais sério.

No trabalho, cuide de serviços que dependem da sua 
iniciativa. Os relacionamentos também contam com 
ótimas vibrações. Seu jeito especial tem tudo para 
animar as coisas na paquera.

Bom momento para colocar suas ideias em prática. 
Concentre-se no serviço, mas não deixe a saúde em 
segundo plano, ok? Atração por pessoa próxima anima a 
conquista.

Talvez seja melhor deixar ideias e planos mais ousados 
para outro momento. Agir nos bastidores será a melhor 
maneira de se dar bem. Um caso proibido pode despertar 
seu interesse.

Terá mais criatividade para se destacar no trabalho. 
Pode se dar bem em jogo ou aposta. Amizades em alta. 
Você tem tudo para se destacar na conquista. Muita 
sintonia com seu amor.

O astral é favorável para investir em projetos grandiosos. 
Não tenha receio de expandir seus interesses e seus 
horizontes. Você pode se apaixonar por alguém à primeira 
vista!

Vicente decide deixar Fabiana em um convento. Eusébio fi nge ser o líder da ocupação de um grupo de moradores de rua para dar entrevista. 
Dorotéia se preocupa com os fi lhos e exige uma atitude do marido. Eusébio encontra uma casa abandonada e leva a família para o local. Maria 
chega à casa de Marlene em São Paulo. No mesmo momento, uma casa ao lado é invadida por uma família, e Maria não deixa Marlene denunciar 
Eusébio e os parentes. Evelina vai à casa dos Matheus para descobrir o paradeiro de sua neta Fabiana e decide falar com a polícia. 

A DONA DO PEDAÇO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Laila desconfi a da forma como Jamil olha para Dalila/Basma. Helena afi rma a Letícia que lutará para fi car com Elias. Sara pede que Abner não deixe de ser 
seu amigo. Mamede decide ajudar Latifa a conquistar Ali. Dalila/Basma se oferece para ser voluntária no centro de refugiados. Jamil divide com Laila sua 
desconfi ança com a empresária síria. Teresa se decepciona com Norberto. Bruno se impressiona com as fotos de Martin. Laila fl agra Bruno consolando Marie e 
fi ca incomodada. Paul leva Dalila até a casa de jogos. Rania confi dencia a Aline sua desconfi ança com as saídas noturnas de Miguel. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Jofre conta a João que Manu está na casa de Jerônimo à procura de provas. Vanessa fl agra Manu na casa de Jerônimo. Diego avisa a Larissa que 
não será fácil libertar Candé da prisão. Herculano descobre que foi enganado sobre o patrocínio do seu fi lme. Mercedes comemora o clima ruim entre 
Quinzinho e Dandara. Diana sugere que Herculano faça uma consulta com Madá. Herculano promete se vingar de Jerônimo. 

VERÃO 90

PASSATEMPO
Cantora Joelma jejuou por sete dias  

Separada desde 2015 de Ximbi-
nha, Joelma voltou a falar do con-
turbado fi m do seu casamento com 
o guitarrista. Ela garantiu que con-

seguiu perdoar o ex-marido após 
fi car três noites de joelhos orando.

"Já perdoei. Foi difícil porque eu 
lembro que comecei a sentir muita 

coisa ruim dentro de mim, e eu dis-
se para Deus que precisava perdoar 
e pedi ajuda, porque eu não conse-
guia", contou.

A cantora disse também que 
precisou fazer jejum de sete dias 
para conseguir esquecer as coisas 
ruins que ocorreram no casamento.

Joelma diz que fez jejum para perdoar Ximbinha
Separada desde 2015 do músico, Joelma voltou a falar sobre o fim do casamento com o guitarrista

Separação
Reprodução
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ESQF
MESTRECUCA

SPOTRAUL
CORARRT

BOROACESA
NTL

ATINA
DESCARTAR

VISORCARO
DPENOSA

TABAAEP
SAMUAMBA

DAIRAVE
ODALASANT
CALAMIDADE

SARIASES

Cozi-
nheiro
(pop.)

Às (?): de
maneira
oculta

Duração
média
de uma

gestação

Refletor
de luz

Antônimo
de "empa-

lidecer" 
O palco 

do palhaço

Grande
deserto
africano

Sílaba de
"claro"

Dispo-
sitivo da
câmara 

fotográfica

Enfeite
brilhante
de fanta-
sias (pl.)

Cidade da
Flórida
(EUA)

Cultivada
(a terra)

Antecede
o "Q"

Aldeia
indígena

Pessoas
exímias

(fig.)

O som do
til (Gram.)
Preposição
de origem

Grande
desgraça

Veste
indiana

Afastar;
rejeitar

Natação e
vôlei

Chuva
violenta 

Contra-
bando
(bras.)

Criar asas 

Galinha
(gíria)
Soa 

(o sino)

De preço
alto

Antigo
navio

A língua
romana

Caldo ali-
mentício

Ligada
(a lâmpada)
Fecho de
garrafas

(?) Cortez,
ator

Fêmea
roedora

De + as

"E (?)?", música
de Guilherme

e Santiago

Festa
eletrônica
Sim, em
espanhol

Infração
comum
no jogo

de futebol

Senhorita
(abrev.)

Consoantes
de "cera"

Seu
símbolo é
B (Quím.)
Nair de

Tefé, cari-
caturista

2/sí. 4/boro — rave — spot. 5/visor.
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Questionada sobre recentes afi rmações da apresentadora sobre ela, Anitta declarou estar ocupada para ter ciência do desentendimento

Ele é o 13º brasileiro a ser premiado

Estado quer aval para conceder 

Juliana Paes e Fernanda Montenegro

"Não tenho tempo 
para Sonia Abrão", 
diz Anitta após rusga
Troca de farpas entre a apresentadora da RedeTV! 
e a cantora acontece há algum tempo. No último 
episódio, Sonia falou que Anitta não é Rainha do Pop

Esnobou

Anitta comentou sobre a troca 
de farpas com Sonia Abrão, apre-
sentadora do "A Tarde É Sua", da 
RedeTV!. Questionada sobre recen-
tes afi rmações da apresentadora 
sobre ela, Anitta declarou estar 
ocupada para ter ciência do desen-
tendimento. "Não tenho tempo pa-
ra assistir Sonia Abrão ", disse ela, 

que completou: "Não tenho tempo 
para fi car sabendo sobre isso".A tro-
ca de farpas entre a apresentadora 
da RedeTV! e Anitta acontece há 
algum tempo. Um dos últimos epi-
sódios foi quando Sonia comentou, 
durante o "Superpop", que apesar 
de a carioca ter cantando com Ma-
donna, ela não é a Rainha do Pop.

Carlinhos Maia fez uma 
live para mais de 950 mil pes-
soas no Instagram para trans-
mitir seu casamento com Lu-
cas Guimarães na tarde desta 
terça-feira, 21.

"Você tem noção de que 
nós somos dois homens ca-
sando e o Brasil está parado 
pra assistir? Você tem noção 
que você é o príncipe do cava-
lo branco?", disse, emociona-
do, Carlinhos na cerimônia.

O escritor e compositor Chico 
Buarque, de 74 anos, é o vencedor 
do Prêmio Camões 2018, anun-
ciado nesta terça-feira. Esta é a 
31ª edição da mais prestigiada 
premiação da língua portuguesa, 
oferecida pelos ministérios da Cul-
tura de Portugal e do Brasil. 

Escolhido por unanimidade, 
Chico é o 13º escritor brasileiro 
premiado com o Camões.

Nova novela das 21h da Globo, 
"A Dona do Pedaço" liderou o Ibo-
pe com folga, mas para os padrões 
da Globo não começou bem.

Com 32,5 pontos na Grande 
São Paulo, a trama de Walcyr 
Carrasco obteve o 4º menor ín-
dice de uma estreia em quase 20 
anos. Só fi cou à frente de "A Lei do 
Amor" (30,6 pontos), "A Regra do 
Jogo" (31,5) e "Império" (32,1).

Casamento de 
Carlinhos Maia é 
visto por 950 mil

Chico Buarque vence 
maior premiação
de literatura em
língua portuguesa

"A Dona do Pedaço" 
tem a quarta pior 
estreia no horário 
nobre em 20 anos

Bombou
CamõesIbope baixo

Casal ofi cializou união nesta terça

Raquel Cunha / Globo Ricardo Nunes / Vivo Rio

Instagram / Reprodução
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O domingo do dia 19 de maio celebrava 
a formatura da Universidade de Morehou-
se, em Atlanta, no Estado da Geórgia, com-
posta historicamente por alunos negros. A 
alegria dos formandos fi cou ainda maior 
quando Robert F. Smith, um empresário 
também negro se comprometeu a pagar 
toda a dívida contraída pelos alunos: um 
total calculado em US$ 40 milhões.

Mas, em todo o mundo, fi cou a ques-
tão: qem é este homem? Robert F. Smith 
acumulou uma fortuna estimada em US$ 
5 bilhões. Ele fundou a Vista Equity Part-
ners, uma empresa que se concentra na 

compra e venda de empresas de software.
Com cerca de US$ 46 bilhões em ati-

vos sob a sua gestão, a Vista é uma em-
presa privada e não divulga os resultados 
fi nanceiros. 

Segundo o New York Times, Smith 
tem um lado extravagante. É dono de um 
dos velhos pianos de Elton John e contra-
tou John Legend e Seal para atuarem no 
seu casamento. Dois dos seus fi lhos, Hen-
drix e Legend, receberam o nome em ho-
menagem a Jimi Hendrix e John Legend. 
Ele é casado com Hope Dworaczyk, ex-mo-
delo da Playboy. 

Quem é Robert F. Smith, o bilionário 
que vai pagar a dívida de 430 alunos
Considerado o negro mais rico dos Estados Unidos, ele vai quitar o débito 
total de US$ 40 milhões de uma turma de universitários americanos 

Caridade 

Reprodução
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SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ADNILDO MANDU DA SILVA JUNIOR, CNPJ: 23.819.415/0001-97, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença de Regularização de Operação (LRO), para Comércio Varejista de 
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em favor do empreendimento localizado na Rua: João Rai-
mundo de Oliveira, 49 – Centro – CEP: 59560-000 – Poço Branco/RN.

ADNILDO MANDU DA SILVA JUNIOR - Diretor

POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA, CNPJ:07.305.986/0001-57, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para o Transporte de Cargas Perigo-
sas, localizado na ROD. RN 227 Km 01 SN ZONA RURAL CEP: 59.374-0000 no município 
de CARNAÚBA DOS DANTAS/RN.  

JOSEILSON DANTAS DE MEDEIROS
Sócio administrador

John Wick 4 chegará aos 
cinemas no dia 21 de maio 
de 2021, anunciou a Lions-
gate nesta segunda-feira, 
20. O comunicado foi feito 
por meio de uma mensagem 
de texto para os fãs.

"Você serviu. Você estará 
de serviço. John Wick: O ca-
pítulo 4 está chegando - 21 
de maio de 2021”, dizia o 
texto. Outros detalhes sobre 
a sequência ainda não foram 
divulgados.

Parabellum, o terceiro 
capítulo da franquia de ação, 
estreou no último fi m de 
semana com números bem 
melhores do que os anterio-
res John Wick, de 2014 (US$ 
14,4 milhões) e John Wick 2, 
lançado em 2017 (US$ 30,4 
milhões). Impulsionado por 
críticas positivas, o fi lme 
superou as expectativas e 
bateu US$ 57 milhões em 
3.850 cinemas na América 
do Norte. Isso foi sufi ciente 
para acabar com o reinado 
de Vingadores: Ultimato.

Em Parabellum, Keanu 
Reeves volta como o ex-
-matador de aluguel que se 
encontra fugindo de assas-
sinos. O ex-dublê e agora 
diretor Chad Stahelski co-
mandou o fi lme, escrito pelo 
criador das séries, Derek 
Kolstad. Halle Berry e Lau-
rence Fishburne também 
estão no longa.

"John Wick 4"
é confirmado e
ganha data de 
estreia no cinema

Filme

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
 

SDB - SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA, CNPJ 01.464.886/0002-78, torna público que es-
tá requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA o Pedido de Licença de Operação - LO, para a atividade de BENEFICIAMENTO 
DE SAL MARINHO (REFINARIA E MOAGEM) – INDÚSTRIA, localizada na ILHA DO AMARRA 
NEGRA, S/N, LITORAL, CEP: 59.596-000 – GALINHOS/RN.
Marcella Tiellet Oliveira Branco de Miranda

Diretora Comercial
Guilherme Tepedino Hernandez                                                         

Procurador

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 Alto Posto Passa e Fica EIRELI, CNPJ 35.649.219/0007-96, torna público que ira requerer do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE – IDEMA Licença de Operação para as atividades de Posto de Combustível Liquido 
com capacidade de 270 M³ e Truck Center, para troca de óleo de caminhões em favor do em-
preendimento, Alto Posto Passa e Fica EIRELI, Localizado no Sit Alto Preto, S/N, Zona Rural, 
Lajes, RN CEP: 59535-000.

Angelo Jose Medeiros de Macedo
Proprietário

Keanu Reeves estrela o fi lme

Reprodução
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Muros do estádio amanheceram cobertos por mensagens Torcedores escreveram que "acabou a paz" para o clube

Redes sociais / Reprodução

O mau momento que vive o 
ABC dentro de campo acabou com 
a paciência dos torcedores. Os pro-
testos, frequentes nas redes sociais, 
agora foram parar na fachada do 
estádio Frasqueirão, que foi picha-
da na madrugada de terça-feira, 21.

Pelo menos quatro ambientes 
foram alvejados. As frases diziam 
“acabou a paz”, “respeita o torcedor”, 
“diretoria omissa”, “+ terror, – amor” 
e a principal delas: “Fora Salton”, 
uma exigência pela saída do execu-

tivo de futebol, Giscard Salton.
O ABC vive fase ruim desde que 

venceu o primeiro turno do Estadu-
al deste ano. De lá pra cá, o time 
colecionou fracassos na temporada: 
perdeu o segundo turno, perdeu a 
fi nal geral para o rival América, foi 
eliminado na primeira fase da Co-
pa do Nordeste e saiu da Copa do 
Brasil após ser goleado pelo Santa 
Cruz-PE por 3 a 0, na 3ª fase.

Na Série C do Campeonato 
Brasileiro, única competição que 

resta para a temporada, o Alvine-
gro faz campanha irregular. Em 
quatro jogos, venceu um, empatou 
outro e foi derrotado duas vezes, 
sendo a mais recente dentro de 
casa, no último domingo, quando 
foi superado pelo Botafogo-PB no 
Frasqueirão pelo placar de 2 a 1.

O ABC volta a campo no sába-
do, 25, quando enfrenta o Santa 
Cruz (PE), pela 5ª rodada da Série 
C. O jogo será no estádio Arruda, 
em Recife, às 19h15.

Torcedores do ABC picham 
fachada do Frasqueirão
Portões, bilheteria e paredes do estádio foram cobertos por críticas
contra o time; principal alvo dos torcedores foi o gerente Giscard Salton

Cobrança

 
 

1º LEILÃO: 29/05/2019 (QUARTA-FEIRA), ÀS 10:00 HORAS 
2º LEILÃO: 29/05/2019 (QUARTA-FEIRA), ÀS 14:00 HORAS 

  
PAGAMENTO PARCELADO EM ATÉ 30 MESES!   

DESCONTO DE 50% NO 2ºLEILÃO 
 
Área c/ 799.482m², próx. ao Rio Ceará-Mirim, Avenida Brisa de Genipabu, 1.200, Praia de 

Genipabu, (próx. ao trevo de acesso à Praia de Genipabu), CRI 9.981, Extremoz/RN, 
aproximadamente 30km de Natal/RN. 

 
1º Leilão por: R$ 7.994.825,00............................2º Leilão por: R$ 3.997.412,50 
  
ATENÇÃO OS LEILÕES OCORREM NO MESMO DIA E EXCLUSIVAMENTE ONLINE! 

  

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE EXTREMOZ/RN 
 

  confira em nosso site fotos e localização!        Stella A. Zanatta 
WWW.LEILOESRN.COM.BR  2020-4424 / 99166-4126        Leiloeira Publica Oficial          

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Central Geradora Eólica Albuquerque S.A., CNPJ 12.960.216/0001-88, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação da Licença de Operação nº 2018-126500/TEC/RLO-1099, com validade 
até 01/04/2025, em favor do empreendimento Parque Eólico Riachão II, localizada no Distrito 
de Minamora, município de Ceará-Mirim /RN. 

Ana Carolina Leite Cordeiro - Coordenadora de Meio Ambiente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Central Geradora Eólica Arena S.A., CNPJ 11.781.913/0001-09, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a Renovação da Licença de Operação nº 2018-126501/TEC/RLO-1100, com validade até 
02/04/2025, em favor do empreendimento Parque Eólico Riachão VII, localizada no Distrito de 
Minamora, município de Ceará-Mirim /RN. 

Ana Carolina Leite Cordeiro - Coordenadora de Meio Ambiente

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

GERALDO ORLANDO SANTOS GADELHA SIMAS, CPF: 522.895.834-72, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplifi cada-LS, para Criação de Animais (Equinos), 
com um rebanho de aproximadamente 50 animais em regime intensivo, localizado na Chácara 
Olho Azul (Haras Santa Helena) I, Zona Rural, Nisia Floresta/RN.

GERALDO ORLANDO SANTOS GADELHA SIMAS
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

SILAS NEVES BEZERRA FILHO - ME, CNPJ: 11.176.408/0001-35, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplifi cada-LS, para Avicultura, com Área total de 8,70ha, 
localizado na Rua João Cândido Martins, 1045, Oitizeira, Nísia Floresta/RN.

SILAS NEVES BEZERRA FILHO
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FN DE MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI EPP, CNPJ 
28.029.141/0001-56, toma público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para a construção de um 
Loteamento, com 6 quadras, composto por 108 unidades a ser implantado em uma área total 
de 41.578,89 m2, localizado na estrada da Boa Água , S/N, Zona Urbana, Nísia Floresta/RN.

FRANCISCA NELI DE MIRANDA
PROPRIETÁRIO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00020/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contra-
tação de empresa especializada em prestação de serviços de decoração para atender 
a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a 
documentação e a proposta será no dia 07/06/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 06/06/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail lici-
tacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00019/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição 
de Material Médico para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebi-
mento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 06/06/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 05/06/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail lici-
tacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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