
REMARCADO 04

Câmara de Natal adia votação de 
projeto de licitação do transporte
Plenário da Casa deveria votar projeto nesta quinta-feira, 
mas, a pedido do presidente Raniere Barbosa (Avante), a 
apreciação ficou para a próxima semana.

NATAL
Quinta-feira,
22 de novembro de 2018 
Edição nº 434 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

POLÍTICA 04

Renúncia de dirigente sugere crise 
no partido de Bolsonaro no RN
Brigadeiro da Aeronáutica, Carlos Eduardo Almeida alegou 
razões pessoais para deixar presidência do PSL, mas real 
motivo seria descontentamento com correligionários.
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Promoções da Black Friday 
esquentam comércio local

Centro de Convenções 
espera dobrar receitas

Estudo nacional aponta que 58% dos consumidores irão às compras nesta data comemorativa; vestuário 
e eletrônicos serão os produtos mais procurados. CDL Natal avalia que a economia está melhorando

Após reforma, espaço poderá receber até 13 mil
pessoas e mais de um evento simultaneamente.

OFERTA 09

EVENTOS 08ELEIÇÕES 04

HOBBY 10

Praça de eventos já tem 10 atividades agendadas para o início de 2019

José Aldenir / Agora RN

TSE confirma falha em 
sistema e abre caminho 
para vitória de Beto 
Rosado sobre Mineiro

Empresário mantém 
rara coleção de 
miniaturas oriundas
de mais de 50 países

Justiça confirmou que candidato 
Kerinho entregou documentos no 
prazo. Caso os votos dele sejam 
validados, coligação de Beto Rosado 
ultrapassa a de Fernando Mineiro, que 
perderia mandato de deputado federal.

Edson Carvalho, de 77 anos, guarda 
cerca de 300 miniaturas, entre 
automóveis de passeio, aviões 
comerciais, caminhões, motocicletas, 
blindados militares e veículos utilizados 
na construção civil.

EX-GOVERNADORA 04

Rosalba teria favorecido aliada

José Aldenir / Agora RN

Rosalba Ciarlini vira 
ré por uso de avião 
oficial em campanha 
eleitoral de 2012
Justiça potiguar acatou denúncia 
do Ministério Público Estadual e 
transformou a atual prefeita de 
Mossoró em ré por improbidade 
administrativa.

José Aldenir / 
Agora RN
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Diálogo difícil

Presidente eleito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, 
o desembargador João Rebouças jogou um balde de água fria 
nas pretensões de Fátima Bezerra (PT). A governadora eleita 

esperava (e ainda espera, na verdade) negociar com o tribunal uma 
forma de serem devolvidas ao Executivo sobras do orçamento ao final 
do ano. Em reunião com a governadora na segunda-feira, entretanto, 
João Rebouças informou que o procedimento não será possível, uma 
vez que o tribunal teria gastado a sobra que tinha em caixa. O tom do 
futuro presidente do TJ evidencia que a proposta de Fátima de firmar 
um “pacto” com os demais poderes deverá encontrar dificuldades para 
ser implementada.

>> Dia Azul. A Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
realiza nesta quinta-feira, 22, a 
partir das 9h da manhã, o Dia Azul 
– uma homenagem aos homens do 
Estado, composta por uma série de 
palestras visando à saúde do gênero 
masculino, com a realização de 
palestras e uma série de atividades 
voltadas para a estética, o que inclui 
barbearia, hidratação, avaliação 
nutricional e uma realização de 
práticas antiestresse.

>> Programação. De acordo com 
Cláudia Catarina Gomes Ferreira, 
do setor de saúde da Assembleia 
Legislativa, das 9h às 11h haverá 
uma programação voltada para a 
sexualidade masculina – mitos e 
tabus, com palestras e realizações 
de ações como ginástica laboral, 
palestra com urologista sobre 
tema da sexualidade, nutrição do 
homem moderno, orientações com 
psicólogo, sexólogo e odontólogo e 
sorteio de brindes. Das 11h às 15h, 
as atividades serão no Auditório 
Cortez Pereira, com o tema salão 
nobre para homens, com uma série 
de atividades.

>> Escola sem Partido. 
O deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB) criticou a ação 
de parlamentares de oposição que 
tentam barrar, na Câmara dos 
Deputados, a votação do projeto 
Escola sem Partido. “Vamos discutir 
o que está acontecendo nas nossas 
escolas e universidades, onde 
infelizmente se perdeu a vontade 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“A gente fará aliança 
até com o diabo para 

combatê-los”

Ex-presidente Dilma Rousseff, sobre 
presidente eleito, Jair Bolsonaro

>> Greve. Os servidores da 
Prefeitura do Natal decidiram 
deflagrar greve por tempo 
indeterminado. O motivo, 
segundo a coordenadora 
do Sinsenat, o sindicato da 
categoria, Soraya Godeiro 
(foto), é o não cumprimento da 
ação judicial do Plano Geral 
referente à atualização da 
matriz salarial e progressões de 
níveis para todos os servidores 
contemplados na lei, incluindo 
aposentados e pensionistas.

de ensinar e se preserva a vontade 
de doutrinar”, ressaltou o tucano 
durante pronunciamento na 
terça-feira na comissão especial que 
analisa o assunto.

>> Justiça. A Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu desarquivar um 
inquérito que apurava a suspeita 
de envolvimento do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) em esquema de 
corrupção e lavagem de dinheiro em 
Furnas, estatal do setor energético. 

>> Anúncio. O futuro ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, confirmou o nome de Maurício 
Valeixo, atual superintendente da 
Polícia Federal no Paraná, como o 
próximo diretor-geral do órgão.

>> Prioridade. Uma lei que entrou 
em vigor na última segunda-feira 
estendeu o direito à prioridade 
em Natal. A partir de um projeto 
de iniciativa do vereador Ney 
Lopes Júnior (PSD), agora idosos, 
gestantes, mães com bebês de colo, 
pessoas com deficiência e obesos 
devem ter prioridade na ocupação de 
espaços em bares e restaurantes. Até 
a publicação da nova lei, a prioridade 
se restringia a lugares com caixas, 
balcões ou guichês de atendimento.

>> Condenação. A Justiça 
condenou dois ex-prefeitos de 
Guamaré, José da Silva Câmara e 
Auricélio dos Santos Teixeira, por 
crimes de responsabilidade e atos de 
improbidade administrativa.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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Reportagem

Ao lado das redes de 
comunicação, a Educação é o 
segundo pilar para a conquista das 
mentes. Controlada em todos os 
regimes como peça de modelagem 
de valores, a Educação foi tomada 
de assalto pela esquerda, como o 
foi a comunicação, de uma forma 
tão insidiosa, que a degradação e 
a deturpação do conhecimento a 
serviço ideológico é hoje a regra. 

A Educação tem sido usada 
no projeto de poder para subverter 
a compreensão do mundo e 
transmitir utopias sem qualquer 
sustentação. O ódio à cultura e a 
civilização ocidental, o desprezo 
à religião, o ressentimento contra 
o mérito, a eliminação do instinto 
de competição, com receio de 
gerar traumas ou frustrações só 
consegue destruir os estímulos ao 
aprendizado. As matérias científicas, 
matemáticas ou biológicas, tem sido 
cada vez mais manipuladas para 
impingir teorias ou ideologias que 
nada tem a ver com as matérias.

Na linguagem, o desprezo à 
gramática e à língua culta forma 
pessoas que não conseguem se 
expressar nem compreendem o 
que leem. Cotas são distribuídas 
para compensar desigualdades 
históricas, sem o compromisso 
de fortalecer o ensino nas áreas 
fragilizadas, para que por seus 
próprios méritos os alunos consigam 
ascender nos conhecimentos.

A educação é sempre 
referenciada como um direito, 
mas é acima de tudo um dever. O 
cultivo do intelecto é indispensável, 
caso se queira que a vida diária, 
seja gerenciada com sucesso. 
Ela exige concentração e esforço 
disciplinado. Só assim pode 
surgir a alegria de ter dominado o 
conhecimento.

Elisabeth Kantor, no seu livro 
Guia Politicamente Incorreto da 
Literatura, se assombra com 
os departamentos de arte, que 
tratam as grandes obras como 
meros artefatos culturais cheios de 
racismo, sexismo e colonialismo. É 
sua forma de doutrinar, enquanto 
fingem ensinar. Ao ver o ensino 
contaminado pelos disparates 
pedagógicos e pela doutrinação, 
Dalrymple lamenta. A derrocada 
da educação fecha a estrada 
para a ascensão pessoal e para o 
progresso social.

ARTIGO
DR. GERALDO FERREIRA

Presidente do Sindicato dos Médicosdo RN

A educação questionada

Boni Neto 
Rodrigo Ferreira 

Elane Nascimento
Gabriela Fernandes
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Presidente do partido de 
Bolsonaro no RN renuncia

AFASTAMENTO

José Aldenir / Agora RN

Nos bastidores, a reportagem do Agora RN apurou que o brigadeiro Carlos 
Eduardo estaria insatisfeito com a chegada de novos membros ao partido

O brigadeiro general da reserva 
da Aeronáutica Carlos Eduardo da 
Costa Almeida renunciou ao cargo 
de presidente do Partido Social Li-
beral (PSL) no Rio Grande do Nor-
te. Em carta endereçada ao líder 
nacional da sigla, Luciano Caldas 
Bivar, o brigadeiro comunicou seu 
afastamento “em caráter definitivo e 
por motivos pessoais” da direção do 
diretório potiguar.

Em contato com o Agora RN, o 
brigadeiro informou que compromis-
sos de sua rotina o estavam impedin-
do de cumprir com seus deveres para 
com o diretório estadual do partido 
do presidente eleito, Jair Bolsonaro. 
“Infelizmente, não estava conseguin-
do gerenciar meus problemas pesso-
ais, e dar atenção ao partido, então 
é melhor passar [a presidência] para 
quem tem mais disponibilidade”, es-
clareceu.

Nos bastidores, a reportagem do 
Agora RN apurou que o brigadeiro 
estaria insatisfeito com a chegada de 
novos membros com ideais opostos 

daqueles defendidos pelo PSL. Com 
a popularidade crescente da sigla, 
em parte graças ao sucesso de Jair 
Bolsonaro, pessoas interessadas em 
conquistar cargos e privilégios es-
tariam se aproximando do diretório 
potiguar e causando desconforto en-
tre os partidários.

Em sua carta de despedida, que 

não menciona possíveis desavenças 
com outros membros, o brigadeiro 
Carlos Eduardo reitera que procu-
rou, nos dez meses em que esteve à 
frente da chefia, “recuperar a saúde” 
do partido no Rio Grande do Norte, 
“corrigindo pendências históricas de 
prestações de contas” no Tribunal 
Regional Eleitoral do RN (TRE-RN) 
e quitando multas junto à Receita 
Federal.

O militar explicou, ainda, que 
sua saída já estava previamente pla-
nejada. Ele aproveitou para indicar 
seu vice, o empresário e oficial da 
reserva da Força Aérea Brasileira 
(FAB), Hélio Imbrósio Oliveira, para 
assumir o posto de representante 
maior do PSL no Estado.

De acordo com o brigadeiro, Hé-
lio “foi o principal responsável pela 
mobilização de 600 mil eleitores”.

“O coronel Hélio é uma pessoa 
espetacular e conhece o RN a fundo. 
Tenho certeza de que ele vai poten-
cializar as ações que precisam ser 
tomadas”, contou o brigadeiro. l

Brigadeiro Carlos Eduardo Almeida

REMARCADO

Câmara adia em uma semana votação 
de licitação dos transportes de Natal

José Aldenir / Agora RN

A votação na Câmara Munici-
pal do projeto de lei que autoriza 
a Prefeitura a fazer a licitação dos 
transportes, que seria realizada nes-
ta quinta-feira, 22, foi adiada para a 
próxima terça-feira, 27. O anúncio 
oficial será feito após a abertura da 
sessão ordinária de quinta, que corre 
o risco de não ter quórum por ser de-
pois do feriado municipal do Dia da 
Padroeira de Natal – Nossa Senhora 
da Apresentação.

O adiamento da votação foi, se-
gundo o vereador Sandro Pimentel 
(PSOL), que preside a Comissão dos 
Transportes, um pedido do presiden-
te da Câmara Municipal – vereador 
Raniere Barbosa (Avante).

De acordo com Sandro Pimentel, 
o pedido de adiamento não gerou crí-
ticas dos demais vereadores porque 
dará mais tempo para os parlamen-

tares elaborarem mais emendas e 
revisar as que já foram colocadas. 
Sandro Pimentel disse ainda que 
um total de 20 emendas será apre-

sentado durante a sessão, das quais 
sete são dele e outras cinco do pre-
sidente Raniere Barbosa. “Nosso 
presidente está em viagem e talvez 
não seja possível chegar a tempo. Ele 
solicitou que adiássemos a sessão e 
nós acatamos seu pedido”, justificou 
Sandro Pimentel.

Uma das emendas de Sandro 
Pimentel está relacionada aos recur-
sos destinados ao Fundo Municipal 
de Transporte Coletivo, no qual o 
vereador propõe que 30% dos recur-
sos sejam destinados a subsidiar as 
gratuidades e meias-passagens para 
os públicos dos idosos, deficientes e 
estudantes. “A sessão da próxima 
terça-feira, dia 27, será bem partici-
pativa, pois se trata de um tema de 
muito interesse para a sociedade na-
talense”, destacou Sandro Pimentel, 
em contato com a reportagem. l

Sandro Pimentel propôs emendas

SEGUNDOS
EM QUINZE

Rosalba vira ré por uso de 
avião oficial em campanha
A 2ª Vara da Fazenda Pública de 
Mossoró acatou uma denúncia 
do Ministério Público Estadual e 
transformou a ex-governadora 
Rosalba Ciarlini, prefeita da 
cidade, em ré por improbidade 
administrativa. Segundo a 7ª 
Promotoria de Justiça, Rosalba 
fez uso indevido da aeronave do 
Estado, deslocando-se de Natal a 
Mossoró várias vezes, com o intuito 
de participar de atos de campanha 
em favor da candidata por ela 
apoiada para o cargo de prefeita de 
Mossoró à época, Cláudia Regina.

José Aldenir / Agora RN

ELEIÇÕES

TSE confirma erro, e 
Mineiro pode perder 
vaga de deputado

A Coordenadoria de Sistemas 
Eleitorais do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) confirmou, em 
despacho ao ministro Jorge Mussi, 
que o candidato a deputado federal 
Kerinho (PDT) entregou no prazo 
a documentação exigida para o 
registro de candidaturas e que o não 
processamento das informações se 
deveu a um erro no sistema.

O documento abre caminho 
para que os quase 9 mil votos 
obtidos por Kerinho no dia 7 de 
outubro sejam validados, já que, 
pela suposta não apresentação 
dos documentos, os votos foram 
considerados nulos na apuração.

Se Kerinho tiver a candidatura 
confirmada, a recontagem dos votos 
alterará o quadro de eleitos para 
deputado. Neste caso, Fernando 
Mineiro (PT) perderia a vaga para 
Beto Rosado (Progressistas). l

José Aldenir / Agora RN

Deputado não tem vaga garantida
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BALCÃO INCLUSO

R$149,90
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$1.499,00

MESA LOPAS 6LUG
DAFNE C/VD 1.60X80

 CAD LOPAS DAFNE

KIT COZINHA HENN 
COMP DECORE II C251 R$169,90

10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$1.699,00

BALCÃO NÃO INCLUSO

COMODA
LUKALIAM

 COPACABANA

Largura: 116,25cm
Altura: 181cm
Profundidade: 45cm

R$75,90
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$759,00

ESTANTE DJ MOVEIS
HOME VETRO R$149,00

10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$1.490,00

ROUPEIRO HENN
6PTS JADE D139 R$119,00

10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$1.190,00

COZINHA INDEKES COMPLETA
MERY 3PCS R$77,90

10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$779,00

CAMA LOPAS
ST ATHENAS

C/CAMA AUX R$65,90
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$659,00

BOX HERVAL CS
BLUE DREAMS

138X188 R$109,90
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$1.099,00

ESTOFADO MASTER 2L
RETRATIL DINAMARCA

R$99,00
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$990,00

MOLAS ENSACADAS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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GUSTAVO NEGREIROS

Superministro de Infraestrutura 
pode ser general 

O general da reserva Oswaldo Ferreira, líder da equipe que 
elaborou o programa de governo de Jair Bolsonaro, é hoje 
um dos mais cotados para um “superministério” englobando, 

além do setor elétrico, áreas como transportes, logística e 
telecomunicações. O general, que chefiou o elogiado Departamento 
de Engenharia do Exército, propõe a criação no Planalto de 
um órgão central de Infraestrutura, acima de ministérios, que 
permitisse ao presidente Jair Bolsonaro, sempre, a última palavra.

>> Presidente e árbitro
Esse órgão central permitiria 
a Bolsonaro arbitrar disputas 
entre obras de hidrelétricas, por 
exemplo, e a burocracia da Funai, 
Ibama, MPF etc. 

>> Pedrosa é citado
Eletrocratas e o mercado apostam 
em três nomes para ministro como 
Paulo Pedrosa, ex-secretário-
executivo de Minas e Energia.

>> Mais dois na batalha
Os outros cotados são Luciano de 
Castro, professor na Universidade 
de Iowa, Estados Unidos, e o 
“consultor” Adriano Pires.

>> Unanimidade contra
O setor elétrico torce apenas 
contra o ex-deputado baiano José 
Carlos Aleluia (DEM), ex-Chesf. 
Consideram-no “corporativista e 
estatizante”.

>> Respeite minha carroça
Folclórico político capixaba, Amocim 
Leite era prefeito de São Mateus quando 
soube que o então governador, Gerson 
Camata, comprara um automóvel Opala 
Diplomata para sua mordomia. Era o 
mais luxuoso, nos tempos das carroças. 
Amocim comprou um igual e foi se 
exibir em Vitória. Foi recebido por um 
assaltante, no centro: “Isto é um assalto, mãos ao alto!”
Amocim se ofendeu:
- Monza a álcool? Ô rapaz, eu compro um Opala Diplomata último modelo, a 
gasolina, e você diz que é um Monza a álcool? Tenha a santa paciência!

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““As improvisações 

em Saúde 
costumam 

terminar mal”
Luiz Henrique Mandetta, futuro 

ministro da Saúde, sobre o 
“Mais Médicos”

>> É hexa
Paixão Côrtes Advogados, de 
Brasília, ficou outra vez em 1º 
lugar de Brasília no ranking do 
anuário Análise 2018 das bancas de 
advocacia mais admiradas do País. 
Seu sócio, Osmar Mendes Paixão 
Côrtes, é o mais admirado em 
Direito Trabalhista pelo sexto ano 
consecutivo.

>> Festa em Pedro II
O governador eleito do DF, Ibaneis 
Rocha (MDB), de raízes no Piauí, 
vai à festa que será organizada para 
receber o vice-presidente eleito na 
cidade de Pedro II, onde nasceu a 
mãe do general Hamilton Mourão.

>> Queda de braço
São atribuídas indicações das 
deputadas Bia Kicis (PRP-DF) e 
Joyce Hasselmann (PSL-MG), ao 
menos três cada, para o MEC e 
a Secretaria de Comunicação de 
Bolsonaro. Mas não emplacaram.

>> De saída, Pimentel quer 
vender o controle da Light
O governador de Minas, Fernando 
Pimentel (PT), acaba de sofrer 
derrota vexatória na tentativa de 
reeleição, e teve sua gestão mar-
cada por escândalos de corrupção 
como a Operação Acrônimo, da 
Polícia Federal. Mas, desafiando a 
sorte, no apagar das luzes do seu 
governo ele se prepara para vender 
parte da Light, concessionária de 
energia do Rio de Janeiro contro-
lada pela Cemig, a estatal mineira 
de energia. 

>> Trocando de mãos
As negociações estariam avançadas 
com o GP Investimentos, podendo 
inclusive assumir o controle da 
Light em lugar da Cemig.

>> Quem agora manda
Fundado por Jorge Paulo Lemann, 
o GP é controlado pelos executivos 
Antonio Bonchristiano, Fersen La-
mas Lambranho e Marcelo Peano 
 
>> Manteigueiro de hotel
A Cemig tem sofrido nas mãos do 
PT. Teve de abrigar mais de 500 
petistas que perderam boquinhas 
no governo Dilma e vários estados. 

>> Horror a votação
A comissão do projeto “Escola sem 
Partido” teve clima de impeach-
ment com direito a gritos histéricos 
de dilmistas, obstrução da minoria, 
PT e PCdoB esbravejando contra 
o maior símbolo da democracia: a 
votação.

>> Nada de lucro
A Comissão de Cultura da Câmara 
aprovou projeto que prevê aplicar 
no Fundo de Cultura o dinheiro 
arrecadado com a venda de ingres-
sos em espetáculos beneficiados 
por recursos originados na Lei 
Rouanet. 

Com os principais ministros esco-
lhidos, já se tem um esboço de como 
será o novo governo. O mais impor-
tante até agora foi o presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, não ter saído da linha 
em relação a suas promessas de cam-
panha. Existe compromisso com os 
eleitores e o projeto que levou à vitória.

Antes mesmo de assumir, já teve 

Desenho do governo Bolsonaro
que enfrentar a polêmica com Cuba 
em relação ao programa Mais Médi-
cos. Bolsonaro exigiu a revalidação do 
diploma, o recebimento integral dos 
salários por quem trabalha e a livre 
escolha para a presença da família 
no Brasil. Até parece um militante dos 
direitos humanos, tamanha a preocu-
pação com valores para a dignidade.

Para a Justiça, escolheu Sérgio 
Moro, o homem da Lava Jato, o brasi-
leiro símbolo do combate à corrupção, 
intransigente defensor que a lei serve 
para todos. Moro, além da estatura 
moral, representa estabilidade, o 
compromisso que a Constituição será 
sempre respeitada.

Porém, é na área econômica o 
maior dos desafios. Tirar o país de bu-
raco, fazer voltar a crescer, ter estabili-
dade jurídica, um ambiente propício a 
quem quer investir. Fazer do Brasil um 
país atraente, sem esse estigma da 
corrupção. O Brasil precisa de dinheiro 
externo, para isso nossa imagem tem 
que mudar.

Muitos estão criticando o novo 
ministro das Relações Exteriores, por 
ele ser próximo aos Estados Unidos. 
O exagero pode não ser bom, mas 

em relação a apoiar Venezuela, Cuba 
e países africanos, o novo modelo 
com certeza tem tudo para melhorar. 
Aguarda nossa política externa para 
observar os frutos. Um país mais ativo 
no comércio, mas exportações.

Precisamos diminuir a burocracia, 
acho que a palavra é agilidade. Cele-
ridade. Rapidez. Menos carimbos, pa-
péis. O estado interferindo menos na 
vida das pessoas. O direito de esco-
lhas, pode parecer algo simples, mas 
temos que enfrentar questões cultu-
rais que prendem e amarram o Brasil.

Do simples jogo político, até as pe-
sadas negociações com o Congresso, 
aparelhando da máquina pública, não 
será fácil a convivência de Bolsonaro 
com os vícios existentes no Brasil. 
Uma coisa é certa, ele foi eleito para 
quebrar a normalidade, ser diferente.

Facebook/Reprodução
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Reformado, Centro de Convenções 
deve dobrar receitas a partir de 2019

AMPLIAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Com a abertura do novo pavilhão multiuso, a principal praça de eventos da capital potiguar pode 
receber até 13 mil pessoas, mais de um evento simultaneamente e gerar mais de R$ 5 milhões

O Centro de Convenções de 
Natal enfrenta neste mês o primei-
ro grande teste após as obras de 
ampliação da estrutura física. Com 
os Jogos Escolares da Juventude, 
iniciados na última semana, mais 
de cinco mil pessoas, entre atletas, 
técnicos e público em geral, circulam 
pelo novo espaço da praça de eventos 
da capital potiguar. A estrutura pas-
sou de 14 mil metros quadrados pa-
ra mais de 22 mil metros quadrados.

Segundo informações da Empre-
sa Potiguar de Promoção Turística 
(Emprotur), a expectativa é dobrar 
as receitas financeiras a partir de 
2019. A estrutura registra cerca de 
R$ 2 milhões por ano, mas, a partir 
da chegada do  novo pavilhão, a es-
timativa é de que se registre R$ 5 
milhões em receitas.

As obras de ampliação deram 
nova cara ao local de eventos. Foram 
investidos mais de R$ 35 milhões, 
com recursos provenientes do Mi-
nistério do Turismo. Foi construída 
uma nova arena multiuso, climati-
zada, com 8 mil metros quadrados, 
que nos últimos dias recebeu eventos 
de tênis de mesa, xadrez e que ainda 
será palco das disputas de judô dos 

Jogos Escolares.
“A estrutura do novo pavilhão 

não foi utilizada inteiramente, mas 
já recebe a maior parte dos eventos 
esportivos, além do centro de convi-
vência dos atletas e também o res-
taurante”, diz o secretário estadual 
de Turismo, Manoel Gaspar.

Segundo ele, Natal entra num 
novo patamar turístico com a che-
gada do novo pavilhão. A expecta-
tiva é de que o novo pavilhão esteja 
totalmente pronto ainda no início 

de 2019. Com isso, a capacidade de 
público passará de três mil para até 
13 mil pessoas – sete mil apenas no 
novo espaço. “A primeira atividade 
da nova praça tem sido um sucesso, 
pois todos os envolvidos com os Jogos 
Escolares estão encantados com o no-
vo espaço, com a beleza do local, e com 
a vista incrível para a orla da cidade. 
Tem sido um grande sucesso”, reforça 
Manoel Gaspar.

Com o local, o Centro de Conven-
ções poderá abrigar grandes eventos, 

congressos, exposições e feiras - e até 
de forma simultânea. “Nossa expec-
tativa é muito boa para o futuro. O 
novo Centro de Convenções se confi-
gura um novo marco para o turismo 
de eventos e de negócios para o Rio 
Grande do Norte. A nossa praça não 
é a mais moderna ou a mais luxuosa, 
mas é a que tem a melhor logística do 
Brasil, diante da proximidade com a 
rede hoteleira”, diz o secretário de 
turismo.

O Centro de Convenções de Na-
tal foi inaugurado em 1980. A pri-
meira grande reforma só aconteceu 
em 2007.  Os projetos de ampliação 
remontam o ano de 2015, mas as 
obras do novo pavilhão só ganharam 
fôlego no fim do primeiro semestre 
de 2017.  

Segundo o secretário estadual de 
turismo, a principal praça de even-
tos de Natal, com a melhora de in-
fraestrutura, se firma como uma das 
melhores praças para feiras de todo 
o país. “A nova estrutura vai permi-
tir que o setor hoteleiro seja ocupado 
durante o período de baixa estação”, 
completa Manoel Gaspar. A praça de 
eventos já tem 10 atividades agen-
dados para o início de 2019. l

Praça de eventos já tem 10 atividades agendados para o início de 2019

Os Jogos Escolares da Juventu-
de seguem até o próximo dia 25 em 
Natal. O Centro de Convenções é o 
“coração” das atividades do maior 
evento esportivo escolar do país. 
A infraestrutura utilizada para os 
jogos foi bem elogiada por todas as 
delegações participanets. “Não só 
apenas o Centro de Convenções, mas 
a rede hoteleira, a logística e as pra-
ças esportivas também foram apro-
vadas”, detalha Fernando Villar, 
titular da Secretaria Estadual de 
Esporte e Lazer.

Durante as atividades esporti-
vas, o novo pavilhão recebeu as com-
petições, em local climatizado e com 
arquibancadas. Além disso, há uma 
ampla área para de convivência, que 

está aberta para visitação do públi-
co. “Recebemos alunos de escolas 
públicas e nos dá orgulho ver o inte-
resse deles, pois estão vendo atletas 
que são da mesma idade que eles, e 
isso tem o poder de despertar o inte-
resse na prática esportiva”, explica o 
secretário de esportes.

Dentro do Centro de Conven-
ções, a organização dos Jogos Escola-
res realiza diversas atividades para 
o público em geral. 

“É uma oportunidade única para 
que as tenham acesso ao novo espa-
ço e, além disso, possam participar 
das atividades abertas no centro de 
convivência, como conhecer futuros 
representantes desporto nacional”, 
finaliza. l

Jogos Escolares seguem 
até o dia 25 de novembro

Ana Patrícia / COB

Jogos acontecem novo pavilhão 

NÚMEROS 

R$ 35 
milhões

valor da reforma e construção 
do novo pavilhão

13 mil
capacidade total do novo 

centro de convenções

R$ 5 
milhões
estimativa de receita 

a partir de 2019
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Comerciantes de Natal preveem alta nas 
vendas com Black Friday nesta sexta-feira

OTIMISMO

José Aldenir / Agora RN

Estudo aponta que 58% dos consumidores irão às compras nesta data comemorativa; vestuário e 
eletrônicos serão os produtos mais procurados. CDL Natal afirma que economia está melhorando

 Não é só o consumidor que conta 
os dias para a Black Friday, no pró-
ximo dia 23. Comerciantes e vende-
dores também aguardam otimistas 
as vendas nesta data, que aquece o 
comércio varejista potiguar com pro-
moções em todos os setores no final 
do ano. A expectativa é tanta, que 
alguns lojistas anteciparam e am-
pliaram as ofertas da Black Friday 
para a Black Week (semana inteira, 
e não apenas na sexta-feira).

No entendimento do presidente 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas 
de Natal (CDL), Augusto Vaz, as da-
tas comerciais têm um grande apelo 
para o consumidor. “Quem vive do 
comércio não pode perder uma opor-
tunidade. Nossa economia está aos 
poucos melhorando e as vendas vem 

sentido o reflexo disso. Daí a aposta 
dos empresários na Black Friday”, 
explicou.

Tal otimismo em relação à data 
também é confirmada em pesquisa 
realizada pela Confederação Nacio-

nal de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), que atestou que seis 
em cada dez (58%) consumidores 
têm a intenção de fazer compras na 
Black Friday.

Entre os que pretendem com-
prar, a busca é por produtos com 
descontos, 70% consideram a data 
uma oportunidade de adquirir itens 
que estejam precisando com preços 
mais baixos. 

As roupas lideram a lista de 
compras dos consumidores (38%). 
Os calçados ocupam o segundo lu-
gar (32%), enquanto os celulares e 
smartphones ficaram com a terceira 
posição (30%) entre os produtos que 
devem ser mais adquiridos nesta 
Black Friday. l

CDL Natal adotou a Black Friday como data importante para o calendário de vendas 

ESTADO DO RIO GRANGE DO NORTE – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO PRIMEIRO OFÍCIO

Rua Onofre Lopes da Silva, 40, centro, Santo Antônio/RN - Tel: (84) 99960-9962 
Caio Magno Alves de Souza - Notário e Registrador

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Caio Magno Alves de Souza, Oficial de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de Notas de 
Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o art. 216-A, § 4º, da 
Lei 6.015/73, c/c o art. 9º do Provimento nº 145/2016 – CGJ/RN, etc. FAZ SABER a todos que o 
presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que tramita perante este Registro de Imóveis, 
o procedimento administrativo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por  Elenil-
son dos Santos Alvez, brasileiro, casado, militar, inscrito no CPF sob o n° 875.296.374-87, residente 
e domiciliado na Rua Professor Edmilson Severiano de Melo, n° 13, Centro, Santo Antônio/RN, CEP 
59.255-000, sobre o imóvel na Rua Professor Edmilson Severiano de Melo, n° 13, Centro, Santo 
Antônio/RN consistente de uma área de 352,27m². Dessa forma, ficam notificados os eventuais inte-
ressados de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente 
Edital, poderão apresentar, neste Registro de Imóveis, situado na Rua Onofre Lopes da Silva, 40, 
centro, Santo Antônio/RN, nos dias úteis das 08h00min às 17h00min, impugnação ao referido pedido, 
ficando advertidos de que não sendo apresentada a manifestação no prazo legal, será de imediato 
ultimado o registro respectivo. Eu, Caio Magno Alves de Souza, o digitei, subscrevo e assino.

Santo Antônio/RN, 21 de novembro de 2018.
Caio Magno Alves de Souza – Notário e Registrador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

ENEDINO DA COSTA NETO, inscrito sob o CPF no. 020.173.694-20, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, localizado na 
Avenida Wilson Rosado, KM 38, 271, Aeroporto, Mossoró - RN.

ENEDINO DA COSTA NETO
Representante Legal

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Polimix Concreto LTDA, CNPJ 29.067.113/0308-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Renovação de Li-
cença Simplificada Nº 2017-111968/TEC/RLS-0246, com prazo de validade até 06/11/2024, em favor 
do empreendimento de uma central dosadora de concreto, localizada na rodovia BR 101, Emaús, 
CEP 59149-070, Parnamirim/RN.

Danielle Cavalacanti Potêncio
Líder de Unidade

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

RENOVARE UPANEMA AGROPECUARIA LTDA, portadora do CNPJ nº 08.198.184/0001-58, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO para o projeto 
de fruticultura irrigada, localizado na Fazenda Sabiá, S/N – Zona Rural – Upanema/RN.

Cledson Luís Fernandes Nunes                                                
Sócio-Gerente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

SI COMERCIAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA inscrito sobre CNPJ: 02.797.263/0003-
60   torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de Operação   de nº 2018-119480/TEC/RLO-
0146 com validade até 23/10/2022 para um Posto de revenda de combustíveis líquidos, totalizando 
60m³,localizado na Rodovia RN003 – Fazenda Galhardinho - 01 – Zona de Expansão Urbana – Tibau 
do Sul- RN.

ISMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA
Sócio-Proprietário.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

SM GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA S/A., inscrita no CNPJ: 13.783.102/0001-72, torna públi-
co que recebeu do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação (LI) com validade até 31 de agosto de 2023, para instalação do Parque Eólico 
União dos Ventos 15, localizado na zona rural entre os municípios de Touros e São Miguel do Gos-
toso/RN.

Carlos Eduardo N. Z. M. de Campos
Gerente de Projetos
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Empresário exibe rara coleção de 
miniaturas em Nova Parnairim

Instituições filantrópicas do RN 
promovem 2ª edição do “Dia de Doar”

HOBBY

SERVIÇO

Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Acervo de Edson Carvalho conta com cerca de 300 peças, com carros de 
passeio, motocicletas, unidades militares, aviões e até retroescavadeiras

Com apenas 10 anos no hobby, 
o empresário Edson Carvalho, 77, 
exibe no posto de combustível em 
que administra com familiares, em 
Nova Parnamirim, uma impres-
sionante coleção de miniaturas de 
veículos.

Na vitrine, cerca de 300 minia-
turas, entre automóveis de passeio, 
aviões comerciais, caminhões, mo-
tocicletas, blindados militares e veí-
culos utilizados na construção civil, 
como tratores e retroescavadeiras, 
ficam expostos numa vitrine, cha-
mando atenção dos clientes e prin-
cipalmente de crianças.

O acervo é oriundo de 50 países, 
que ele visitou nos últimos 40 anos. 
A maioria, revela o empresário, foi 
adquirida principalmente na Eu-
ropa e Ásia. “Na verdade, nunca 
pensei em ter um hobby desses. 
Comecei com a aquisição de um car-
rinho, durante uma viagem aos Es-

tados Unidos. A partir daí, não pa-
rei mais. “Sempre que viajo, trago 
uma miniatura, seja na Tailândia, 
na China ou Japão. Procuro apenas 
não repetir o modelo já adquirido”.

Apesar da quantidade, ele afir-

ma que a coleção não está à venda 
e pretende comprar mais 50 unida-
des. Quem se interessar em conhe-
cer as miniaturas pode comparecer 
ao posto Reis Magos, na avenida 
Abel Cabral, próximo à BR-101. l

Pelo menos 11 organizações da 
sociedade civil participarão, no pró-
ximo dia 27, em Natal, da 2ª edição 
da campanha Dia de Doar, que tam-
bém ocorre em mais de 45 países. No 
ano passado, oito entidades estive-
ram reunidas no evento. 

As instituições potiguares espe-
ram contar com a participação dos 
norte rio-grandenses no Dia de Do-
ar, com doações que podem ser ma-
teriais e imateriais, também estimu-
lando outros a abraçarem as causas 
mediante o compartilhamento de 
suas ações nas mídias sociais e o uso 
da hashtag #DiadeDoarRN.

A campanha será veiculada em 
outdoor, busdoor, spots e VTs. “Que-
remos ser visitados, conhecidos e 
assistidos pela sociedade potiguar, 
pois é através dessas organizações 
que são resolvidas várias demandas 
sociais”, diz o fundador da Casa Dur-
val Paiva, Rilder Campos.

Cada instituição faz com que o 

Dia de Doar exista, fomentando as-
sim uma sociedade mais generosa 
e solidária, em especial, para com 
as causas sociais defendidas pelas 
organizações. 

Neste ano, participam do evento 
as seguintes organizações: Adote, 

Amico, Amigos do Pelo, APAE, Ca-
sa do Menor Trabalhador, GACC, 
Instituto do Bem, Lar da Vovozinha, 
Liga Contra o Câncer, SUVAG e a 
Casa Durval Paiva.

O Dia de Doar foi realizado no 
Brasil pela primeira vez em 2013.  l

Peças da coleção são oriundas de 50 países e foram adquiridas em 40 anos

Ação filantrópica conta com a participação de 11 entidades no Estado

Muitas vezes me vejo 
confrontado com perguntas acerca 
das dificuldades de se trabalhar numa 
empresa familiar. Sim, os desafios 
são diferentes ao se trabalhar com 
parentes na empresa, mas isso não 
significa que são maiores que em 
qualquer outro lugar. Por isso é tão 
importante ficar-se atento a alguns 
pontos.

Se você acompanha meus 
textos, sabe que o maior entre todos 
os pontos é ter metas claras e que 
falem ao coração dos envolvidos. 
Ter consciência do horizonte a se 
buscar, canalizando energia para 
o crescimento profissional dos 
envolvidos – sejam eles parentes 
ou não – é um grande e prazeroso 
desafio.

Um outro ponto importante 
é saber no que cada membro da 
família é bom, ou que quer ser bom. 
Não é bom em nada e não quer 
aprender? Então não pode fazer 
parte da empresa, simples assim. 
Não é a empresa que se adapta ao 
parente, mas o parente que tem que 
se encaixar às demandas daquela 
função na empresa.

Uma das maiores conquistas 
para os fundadores de uma empresa 
é ver a prosperidade de seus 
negócios através dos seus parentes. 
Por isso eu digo: pais, influenciem 
desde a mais tenra idade seus filhos, 
levando-os à empresa e participando 
da sua coletividade. Como um amigo 
costuma dizer, “se o mundo influencia 
meus filhos, eu também vou fazer 
isso”.

Contudo, se um filho não 
se encaixa na empresa, deixe-o 
seguir seu caminho, pois nossa 
maior missão como pais é criar as 
condições para que cada um procure 
sua felicidade. Inclusive fazendo algo 
que não é trabalhar com você.

Por fim, uma ênfase à 
comunicação. É fácil criar rotinas 
de trabalho em torno de reuniões, 
por isso a frequência e o momento 
propício são muito importantes. 
Reuniões de horas? Improdutiva. 
Conversar voltando para casa ou na 
hora de deitar? Arrisco a dizer que 
não funcionam e geram desgastes. 
Nada contra assuntos profissionais 
surgirem num almoço de domingo, 
mas vale a regra de política e futebol: 
se for gerar tensão, evite-se.

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Reflexões 
sobre empresas 

familiares
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar 
que estará realizando no dia 04 de dezembro de 2018, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 031/2018 para registro de preço, objetivando a prestação de serviços de 
controle de comunicação de dados, monitoramento e assessoria de equipe de tecnologia da 
informação “TI”, das escola da rede Municipal de Ensino de Campo Redondo/RN. O Edital 
encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, 
Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

José Jailson Pereira
Campo Redondo/RN, em 20 de novembro de 2018.

Pregoeiro Municipal

Pedra Grande/RN, 20 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

O pregoeiro Torna público que, no dia 04 de Dezembro de 2018, às 09h00min, fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 024/2018 – Objetivo: aquisição de equipamentos e material 
permanente para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde das localidades de 
Bom Sucesso e Centro e o Posto de Saúde de Exu Queimado, Bom Sucesso. O edital e seus 
anexos encontram-se à disposição através do e-mail: cplpedragrande@gmail.com, ou na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, á Rua Januário Nunes, 76, Centro, Pedra Grande/RN.

Rutemberg de Melo Gonzaga - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 023/2018 – PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço por Item. Objeto: Registro de 
preços para eventual contratação de empresa especializada na confecção de uniformes, 
camisas e bolsas, destinados a atender diversas Secretarias deste Município de Touros/RN, e 
aquisição de material de consumo (botas de EPI, sapatilhas de balé, uniforme para balé), 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
Data/hora/local: 04 de dezembro de 2018, às 09 Horas, Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-
000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis na Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário Das 08h às 14h e no 
Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

Touros/RN, 20 de novembro de 2018.
Thiago Antunes Bezerra

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregoeiro

ESTADO DO RIO GRANGE DO NORTE – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO PRIMEIRO OFÍCIO

Rua Onofre Lopes da Silva, 40, centro, Santo Antônio/RN - Tel: (84) 99960-9962 
Caio Magno Alves de Souza - Notário e Registrador

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Caio Magno Alves de Souza, Oficial de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de Notas 
de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o art. 216-A, 
§ 4º, da Lei 6.015/73, c/c o art. 9º do Provimento nº 145/2016 – CGJ/RN, etc. FAZ SABER a 
todos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que tramita perante este 
Registro de Imóveis, o procedimento administrativo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, re-
querido por  Severino Soarez Diniz, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o n° 
593.200.954-34, residente e domiciliado no Sítio Piranhas, Zona Rural, Santo Antônio/RN, 
CEP 59.255-000, sobre o imóvel Sítio Piranhas, Zona Rural – Santo Antônio/RN consistente 
de uma área de 23,26 hectares. Dessa forma, ficam notificados os eventuais interessados de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente Edital, 
poderão apresentar, neste Registro de Imóveis, situado na Rua Onofre Lopes da Silva, 40, 
centro, Santo Antônio/RN, nos dias úteis das 08h00min às 17h00min, impugnação ao referido 
pedido, ficando advertidos de que não sendo apresentada a manifestação no prazo legal, 
será de imediato ultimado o registro respectivo. Eu, Caio Magno Alves de Souza, o digitei, 
subscrevo e assino.

Santo Antônio/RN, 21 de novembro de 2018.
Caio Magno Alves de Souza – Notário e Registrador
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““O brasileiro 
só tem três 

problemas: café, 
almoço e jantar”

(Chico Anysio)

(Novembro em Cotia-SP)

>> Cinema grátis. No 
encalço do sucesso de 
gigantes como Netflix, 
HBO, Disney e Amazon, 
a plataforma de vídeos 
YouTube anunciou uma 
surpresa para seus 
milhões de usuários: vai 
disponibilizar filmes novos 
na íntegra e gratuitos, 
como já faz com algumas 
produções antigas. O portal 
está conversando com alguns 
anunciantes e deverá iniciar 
a novidade em breve.

Cotidiário 1985
Um dia após outro
o mesmo sol irradia
a mesma lua varia
um livro é folheado

Alguém escarra no chão
quando não, numa face

e um tão surrado disfarce
poucos colocam de lado

Um dia após outro
um pão é bem mastigado

um míssil é disparado
altera-se a geografia

Um moleque pastora o carro
outro pastora a companheira

e longe da cozinheira
a patroa faz terapia

Um chopp lava a conversa
sobre a questão Palestina

e um maço de nicotina
acompanha qualquer discurso

O moço pulou da ponte
outro entrou no oceano

revendo o cotidiano
a moça cortou os pulsos

Um dia após outro
alguém pariu uma filha
outro perdeu a família

ou se encontrou no jardim

Para os lados da Europa
descobriram uma vacina

muitos pararam na esquina
e um satélite levou fim

>> Pela tolerância. O 
Facebook anunciou que vai 
lançar um novo algoritmo em 
2019 que irá dar um freio no 
radicalismo, diminuindo a 
força dos assuntos extremistas 
e ideológicos e expandindo 
os temas civilizatórios, uma 
iniciativa para conter o nível 
de intolerância agudizado por 
esquerdistas e direitistas.

>> Haddad é Lula. A velha 
lentidão da Justiça foi útil ao 
petista Fernando Haddad, 
acatando a acusação de 
corrupção e lavagem de dinheiro 
agora, depois da eleição. Se 
houvesse agilidade, quem 
sabe o destino do pleito no 
segundo turno pudesse ser outro 
numa provável disputa entre 
Bolsonaro e Ciro.

>> A Música Pod. O natalense 
Alex de Souza se juntou aos 
paraibanos Fábio Jorge e Igor 
Emílio e ao baiano Jesuíno 
André e juntos estão produzindo 
um papo maneiro via o podcast 
“Meu Sons” sobre a boa música 
que você não ouve por vias 
tradicionais. Acessem em 
https://meusons.blogspot.com.

>> Putaria. Não bastassem 
os surtos escatológicos que 
abundam nos setores de 
Humanas das universidades 
federais do país, com seus 
eventos porra-loucas e suas 
pautas pervertidas, agora 
também as faculdades privadas 
se abrem a palestras e pós-
graduações voltadas para 
conceitos indecentes e inúteis.

>> Rejeição total. Depois 
da falência do programa 
Amor & Sexo, que Fernanda 
Lima transformou num circo 
LGBT e colecionou derrotas de 
audiência para o SBT, agora é 
o programa tocado por Lázaro 
Ramos que apanha da Praça 
é Nossa (SBT) e da Fazenda 
(Record). A TV Globo vai ter 
que se virar.

Aproveitem a Black Friday 
para economizar insultos 

e mau humor. 

(Letícia Machado)

Eu moro na rua há 
5 anos, quero sair, mas 

falta espaço. 

(sem-teto em Olinda)

Treina o time, perde 
por WO, é a Escala 

sem Partida. 

(Aluízio Mathias)

PICARDIA NAS REDES

>> Brasileirinho 18. Hoje 
prossegue a rodada que iniciou 
ontem, com o detalhe de que 
todos os jogos são importantes na 
batalha contra o rebaixamento. 
O Vasco precisa vencer o São 
Paulo, o Ceará tem que passar 
pelo Paraná, Bahia e Fluminense 
no fio da navalha e Chapecoense e 
Sport não podem empatar.
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

 
...do portal UOL: “Lula envelhecido 
impressiona e tribunais voltam a 
discutir prisão domiciliar”;
 
...da jornalista Mônica Bergamo: 
“Erika Marena, a delegada que 
mandou prender Luiz Cancellier, 
reitor da Universidade Federal de 
SC, está na equipe de transição de 
Moro. Ele se suicidou em seguida. 
Nada foi provado até agora contra 
ele”;
 
...do portal G1: “Bolsonaro 
discursou na Câmara contra 
famílias de médicos cubanos no 
Brasil, mas agora é a favor”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Apropriação indébita 
Os shoppings centers de Natal continuam a 
receber as taxas de seus estacionamentos, 
mesmo quando ocupados por  clientes 
com  mais de 60 anos, o que é vedado pela 
legislação em vigor. 
Simplesmente não colocam aviso com essa 
informação em nenhum espaço da área 
comercial. Nem os funcionários dos caixas 
que recebem tais valores jamais prestam  
qualquer  informação sobre o benefício, 
ainda que o cliente deixe transparecer, 
fisicamente, sua visível condição de idoso.
Juristas veem nessa forma de proceder 
o cometimento do crime de apropriação 
indébita previsto no Código Penal. 
Ou seja, recebem, conscientemente, o que 
não lhes é devido.

>> Comentários que correm
Na concorrida eleição para a OAB/RN, 
comenta-se que prêmios valorosos teriam 
sido doados por alguns para a ocupação de 
cargos em determinada chapa.
Não me perguntem mais.

>> Preocupação pertinente 
A previsão de chuvas na média ou até 
acima do normal no ano de 2019 no Rio 
Grande do Norte e na Paraíba, feita pelo 
meteorologista alagoano Luiz Carlos 
Molion, despertou a atenção do deputado 
Vivaldo Costa (PSD).
Em pronunciamento feito em sessão nesta 
terça-feira, 20, na Assembleia Legislativa, 
o parlamentar chamou atenção para a 
necessidade de reparar as rachaduras 
presentes na parede da Barragem 
de Passagem de Traíras e do Açude 
Gargalheiras. 
“Chuva é um assunto de interesse de todos. 
Esse cientista, respeitado em todo o Brasil, 
disse que a partir de 2019 teremos vários 
anos seguidos de inverno. Isso nos deixa 
felizes, mas ao mesmo tempo nos preocupa. 
A estrutura dos reservatórios precisa ser 
reparada para que os períodos de estiagem 
não sejam de preocupação”, alertou Vivaldo.

>> Patrimônio  
Um dos pratos típicos mais consumidos 
nas praias potiguares, a ginga com tapioca 
está próxima se tornar Patrimônio Cultural 
Imaterial do RN.  
Foi aprovada nesta terça-feira, 20, durante 
reunião da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia 
Legislativa, o projeto de lei da socióloga 
e deputada estadual Márcia Maia que 
confere o título de patrimônio cultural do 
estado a essa iguaria típica do RN, assim 
como o Bolo de Rolo em Pernambuco; a 
Feijoada, no Rio de Janeiro; o “Queijo 
Minas”, em Minas Gerais e o Acarajé, na 
Bahia. Em Natal, a Ginga com Tapioca 
já é considerada patrimônio imaterial do 
município.

>> Celebrando 4 décadas  
Zé Ramalho está na estrada 
celebrando seus 40 anos de carreira. 
E a turnê que celebra as quatro 
décadas de carreira deste “trovador 
urbano” chega ao Teatro Riachuelo, 
em Natal, nesta sexta, dia 23 de 
novembro. 
Neste show, o cantor revisita 
alguns de seus maiores êxitos, 
como “Avohai”, “Frevo Mulher”, 
“Admirável Gado Novo”, “Chão 
de Giz”, “Beira-Mar”, “Eternas 
Ondas”, “Garoto de Aluguel”, “Vila 
do Sossego” e “Banquete de Signos”, 
além de releituras de Raul Seixas 
(“Trem das Sete” e “Medo da Chuva”) 
e o grande sucesso “Sinônimo”.

>> Conscientizando 
O Dia da Consciência Negra, 
celebrado nesta quarta, dia 20 de 
novembro, também ganha espaço na 
programação de novembro da Cidade 
da Criança, em Natal. O Centro 
de Promoções Culturais-CPC da 
Fundação José Augusto anuncia o III 
AfroXirê para este domingo, 25. 
O evento vai oferecer oficinas, 
música e capoeira, entre outros 
atrativos que difundem a cultura 
afro-brasileira, a partir das 14h. 
Na programação também constam, 
apresentações da Companhia de 
Dança do Teatro Alberto Maranhão, 
Coco Juremado, Pastoril e do 
projeto Folia de Rua, que traz como 
convidados, Babá Claudio de Oxalá e 
Rousi Flor de Caeté.        
Entre as oficinas destacam-se: oficina 
de ritmos Afro-Brasil, Construção de 
Caxixi, Capoeira e Maculelê, Afro-
Xilogravura e Dança Afro-Tupi.

Em visita ao gabinete do senador José Agripino Maia, nesta 
semana, o deputado Tomba Farias e os prefeitos do DEM 
Leonardo Rego e Ciro Bezerra

Desfile 
Bobstore 
Verão 2019 
no São Paulo 
Fashion Week

O papai deputado Fábio Faria “babando” a caçula 
Jane, sob olhar atento da sogra Íris Abravanel

Instagram

Divulgação

Instagram
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Thaila Ayala abriu o jogo sobre 
a sua vida íntima durante a parti-
cipação de um jogo para o canal no 
YouTube da amiga Julia Faria que 
baseava-se em revelar quem agiria 
de determinada forma em algumas 

NOVELAS

HORÓSCOPO

O Sol está entrando em Sagitário e a Lua 
também.O seu astral mudará para melhor, em 
vários aspectos. Mesmo assim, a família e a casa 
em que mora, podem lhe dar muito trabalho. 

Evite falar demais, se envolver em fofoca e 
intrigas, mesmo sem querer. Alguém ou alguma 
coisa pode acabar denegrindo a sua imagem 
perante o público. 

Não aceite provocação e nem se deixe levar pela 
grosseria de alguém. O passado e os problemas 
de ontem podem repercutir mal no dia de hoje. 
Procure desfazer a imagem negativa. 

Cuide bem dos seus pertences, do seu dinheiro 
e controle seu orçamento. Talvez possa gastar 
mais do que deve e depois se apertar e se 
arrepender.

Sua comunicação está sendo bem exercida 
neste momento. Os inimigos declarados 
estão em destaque e podem prejudicar seus 
interesses em geral.

Para você também o dia é de grandes 
transformações e de mudanças e as coisas 
começam a se colocar nos devidos lugares. Na 
área do amor, você é um grande privilegiado.

 Talvez possa ter despesas extras com 
medicamento ou com médico ou algum outro 
procedimento ligado à sua própria saúde. Cuide 
ainda da aparência pessoal. 

Dentro de poucos dias seu astral vai começar 
a mudar e a se encaixar, rumo ao progresso. 
Um trabalho ou um favor deve ser adiado por 
algum tempo.

Sua liderança e brilho pessoal serão notados. 
Você vai fazer sucesso e progredir muito no setor 
profissional. Sorte em jogos e Loteria, concurso 
e sorteios. 

Receba noticias e a visita de alguém que muito 
lhe estima. Popularidade e boa comunicação 
com pessoas queridas; amigos e parentes. 
Recebimento de carta, telefonema ou recado. 

É preciso agilizar e colocar isso tudo em dia. As 
questões de família ou os problemas ligados à 
casa própria, construção e negócio imobiliário, vão 
lhe dar trabalho. No amor, velhas lembranças.

Você é um dos mais beneficiados nesta quadra 
do ano. Receba favores e ajudas de empregados 
e colaboradores. Negócios comissionados serão 
beneficiados.

Sóstenes diz a Geandro que Gabriel continuará em sua casa. Luz revela a Gabriel o sonho que teve antes de sua 
partida. Atalla conversa com Afrodite sobre Diana. Milu mostra a Ondina o desenho da marca do último guardião. 
Feliciano desconversa quando Nicolau fala sobre o tesouro. 

O SÉTIMO GUARDIÃO

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)

Cris/Julia enfrenta Eugênio e atravessa o portal. Américo vê a filha sair da casa de Julia e vai a seu encontro para 
que ela fale com Ana. Marcelo ouve Pat e a repreende por sua brincadeira. Michele convence Tavares e Neusa de 
sua história. Mariane termina o relacionamento com Mauro. 

ESPELHO DA VIDA

Lúcio diz que tem interesse nos projetos da Samvita. Mariacarla avisa a Lúcio que Emílio apressou o plano 
de Amadeu de ser congelado. Betina pede a Herberto uma substância letal que não deixe vestígios. Natália 
estranha o comportamento de Bento. Lúcio confessa a Betina que ficou deslumbrado por ela. 

O TEMPO NÃO PARA

Thaila Ayala abre o jogo sobre 
traição: “Já perdoei algumas”

ENTREVISTA
Instagram / Reprodução

“Cada situação é uma situação”, diz atriz

Morena assumiu que já
fez isso algumas vezes, 
além de contar que é
uma pressoa impulsiva

situações.
Ao serem questionadas se per-

doariam uma traição, a morena as-
sumiu que já fez isso algumas vezes, 
além de contar que é uma pressoa 
extremamente impulsiva. 

“Já perdoei, no passado. Já per-
doei algumas traições. É muito da 
relação, de como acontece. Eu já pas-
sei por isso, a pessoa chegou até mim 
e contou. (...) Sabe, cada situação é 
uma situação, cada pessoa é uma 
pessoa, zero regra”, contou a atriz na 
oportunidade. l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

RAT
ICMSTIRA
OOSORRIR

ASMAROMBO
ÃLAVÃOS
OLIVIAS
FCIAAIR

ARMASNENE
AC

ATADOD
NEDULIS

ECTOPAGA
DICALASER

SCAIRNA
ECONOMIZAR

OGEOSSA

O Velho
Chico

(Geog.)

Assina-
tura

(abrev.)

Armação
da base
do pan-

deiro (pl.)
Imposto

pago pelo
comércio

(sigla)

"OIhar
não (?)
pedaço"

(dito) 

Hiato de 
"cooperar"

Doença
que causa
falta de ar

Sexta
nota na
escala

musical

(?) Palito,
a namora-
da de Po-
peye (HQ)

Vogais de
"anel"

Marcha
que move

o carro
para trás

"Bom Dia
& (?)",

programa
da TV

Crianci-
nha; bebê

(bras.)

Seguido;
obedecido

Mulato de
cabelos
claros

Empresa
brasileira 
de Correios

(sigla)

Problema 
em peles
oleosas

Informa-
ção nova

e útil
(gíria)

Em + a
(contr.)

Guaranis e
Txucarramães (BR) 

Chiclete
(?) Bana-
na, grupo

de axé

Letra da
palma da

mão Canção;
cantiga

Filha da 
minha mãe

Fúteis
Ivan

Ângelo,
escritor

Mostrar-
se alegre 
Objeto de 
manicures

Salda
(a dívida) 

Lodo;
lama

Flor-de-
(?): lírio

A Cidade-
Luz

Gastar
com mo-
deração

Mem de
(?), figura
histórica

Luz de
uso medi-

cinal

Câmara
(abrev.)

Apelido de
Eduardo

Ar, em
inglês

Laço da
gravata

500, em
romanos
Sílaba de
"malas"

Tombar
Otto Glória,
ex-técnico
de futebol

O "eu" 
de cada
indivíduo
(Psican.)

Desfalque;
roubo

Informado;
comunicado

Flúor
(símbolo)
Revólver
e espada

3/air — ect. 4/dica — icms. 5/laser — trova.
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AZMAC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE 
MACAÍBA S/A

Endereço: Av. Mônica Nóbrega Dantas, 34, Centro, Macaíba/RN, CEP 59280-000
Demonstrações Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRA-
DOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DE-
ZEMBRO DE 2017 E 2016

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS 
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

01 Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a 
Lei 6.404/76 e com todas as devidas alterações conforme a Lei 11.638/07.
 
02 Atividade     
A AZMAC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MACAIBA 
S/A é pessoa jurídica de direito privado, com a autonomia administrativa financeira e tem por finalida-
de a gestão e administração da propriedade imobiliária.

03 Exercício Social
Janeiro a Dezembro de 2017.      
   
04 Principais Critérios Contábeis
As Práticas Contábeis Adotas Pela Empresa são:  
a)Ativo Imobilizado-É registrado ao custo de aquisição, sendo deduzido da depreciação acumulada. 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração 
a vida útil econômica dos bens, as taxas de depreciação são as seguintes: instalações- 10%, móveis 
e utensílios- 10%, máquinas e equipamentos-10%, computadores e periféricos  20% e Veículo- 20%

05 Capital Social
Seu capital social é formado pelos sócios:

06 Resultado do Exercício
Nesse exercício apresentou um prejuízo de R$ 64.749,30.

Macaíba, 31 de Dezembro de 2017.
___________________________
José Luís Leiros Cunha
Reg. no CRC - RN sob o nº 5574
CPF: 722.337.884-00
______________________________
José Wilson Ferreira da Silva Junior
Diretor Presidente
CPF: 388.764.004-78

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA RELATIVA A APROVAÇÃO DAS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A - AZMAC 
CNPJ: 12.505.373/0001-01

NIRE: 24300004991 Data Registro: 02/09/2010
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 10 de Março de 2018, ás 15 horas, na sede da 
ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A - 
AZMAC, localizada na Av. Mônica Nóbrega Dantas, n° 29, Centro, Macaíba/RN, CEP 59280-000, 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:  Srs. José Wilson Ferreira da Silva Júnior, Diretor Presidente, Mário 
Sérgio Garcia de Viveiros, Diretor Técnico/Comercial e o Sr. Edilson Fernandes de Assis, Diretor 
Administrativo/Financeiro.
MESA: Diretor Presidente: José Wilson Ferreira da Silva Júnior; Diretor Técnico/Comercial: Mário 
Sérgio Garcia de Viveiros; Diretor Administrativo/Financeiro: Edilson Fernandes de Assis.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Discutidas as matérias constantes da ordem do dia, foram 
tomadas, pelos diretores da sociedade da Companhia, as seguintes deliberações:
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(i) Aprovar as contas dos administradores; o balanço patrimonial e de resultado econômico; a 
demonstração das mutações do patrimônio líquido; a demonstração dos fluxos de caixa; e a demons-
tração do valor adicionado, todos relativos ao exercício findo em 31/12/2017.

(iii) Com base nas demonstrações financeiras, reconhecer o prejuízo do exercício no valor de 
R$ 64.749 (sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais) e aprovar a sua destinação 
da seguinte forma:

(a) Compensando saldo da reserva de lucros no valor de R$ 64.749 (sessenta e quatro mil, 
setecentos e quarenta e nove reais).

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente 
ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos, dela se tirando cópias autênticas para os fins legais.

Assinaturas: Mesa: José Wilson Ferreira da Silva Júnior, Presidente da Mesa; Mário Sérgio Gar-
cia de Viveiros, Secretário; Edilson Fernandes de Assis, Secretário.

A presente ata, redigida sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da 
LSA, é cópia fiel daquela constante do livro de atas de Assembléias Gerais da Companhia, ficando 
autorizado o seu registro e publicação.

Macaíba/RN, 10 de Março de 2018.

Mesa:
____________________________________

José Wilson Ferreira da Silva Junior
Presidente 

_____________________________________
Mário Sérgio Garcia de Viveiros

Secretário
_____________________________________

Edilson Fernandes de Assis
Secretário

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
Aos Srs. Administradores e sócios da

AZMAC – ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO 
DE EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A 

Av. Monica Nóbrega Dantas, nº 29
MACAÍBA - RN

Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da AZMAC – ADMINISTRADORA DA 
ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A, que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercido findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da AZMAC – ADMINISTRADORA DA ZONA DE PRO-
CESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A em 31/12/2017, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à sociedade, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional) do Contador e nas normas profissionais emitidas peio 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida ó suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.

Outros assuntos - Demonstrações do Valor Adicionado: A demonstração do valor adi-
cionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2017, elaboradas sob a responsabilidade da 
administração da sociedade e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi sub-
metida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração 
está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se 
a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicio-

nado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos 
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto.

Responsabilidade da administração o da governança pelas demonstrações financeiras: 
A administração da sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a sociedade ou cassar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos ob-
jetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, es-
tão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
da auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria reatada 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 dá uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Come parte de uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional a mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditora. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos a executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência da 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. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da sociedade. 

• Avaliamos a adequação das contábeis utilizados e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Companhia e suas

controladas. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-

ções nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016, apresentadas de forma 
comparativa, foram por nós examinadas, conforme parecer emitido nesta data.

Natal, 20 de agosto de 2018
   
  femenick & associados
  AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.
  CRC-SP-014475/O-6 T- RN - AM/PA/PB
  

Tomislav R. Femenick
Contador CRC- SP-089602/O-1 T-RN - AM/PA/PB

PRÉ-TEMPORADA

Elenco do América se apresenta hoje e inicia 
preparativos para 2019 no CT Abílio Medeiros

Canindé Pereira / América FC

Inicialmente agendada para a 
última terça-feira, 20, a apresenta-
ção do elenco do América visando o 
início das atividades para a tempo-
rada de 2019 foi remarcada para a 
quinta-feira, 22.

De acordo com o clube, a remar-
cação se tornou necessária porque 
alguns atletas contratados não con-
seguiram chegar a Natal na terça-
-feira por motivos de cancelamentos 
de voos. Desta forma, para melhor 
acomodar a todos, a apresentação 
ficou para hoje.

Enquanto os atletas não che-

gam, a comissão técnica liderada pe-
lo treinador Luizinho Lopes já traba-
lha desde o início da semana no CT 
Abílio Medeiros, em Parnamirim. A 
intenção dos profissionais é introdu-
zir os trabalhos técnicos e promover 
o adiantamento de situações que 
possam ajudar os atletas.

Até o momento, nenhum reforço 
foi confirmado pelo América, mas 
alguns nomes já figuram como cer-
tos: os zagueiros Alisson e Vinicius 
Simon e o atacante Max, que já 
negociavam com o clube e tinham 
contatos bem adiantados.  l Luizinho Lopes, com bastão na mão, conversa com seus auxiliares no CT


