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Dentro de suposto esquema de 
diárias, só Irani pegou R$ 36 mil

Parnamirim 06 e 07

Vereadores receberam diárias da Câmara, mas têm dificuldade para esclarecer se foram mesmo aos congressos e capacitações 
fora do Estado. Presidente Irani Guedes recebeu verba para supostamente ir a 10 eventos. Documentos foram sonegados.

Empresário defende 
privatização do 
sistema carcerário

Postos de saúde de 
Natal podem ter 
ampliação do horário

Análise 04 Serviço 11

Depois de fazer 6 a 0 sobre o Serrano-PB na estreia, Alvirrubro goleou o América-PE por 4 a 0 em Natal; são 10 gols em 2 jogos

Lucas Mota / América

JORNAL 100% GRÁTIS. PEGUE O SEU!

JORNAL 100% GRÁTIS. PEGUE O SEU!

Avassalador, América goleia xará 
pernambucano e se torna líder isolado

Série D 16
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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

O Brasil foi assolado por esse dilema desde que 
a Operação Lava Jato expôs as mazelas às quais a 
Petrobras foi submetida mais fortemente durante os 
governos Lula e Dilma e que quase levaram a com-
panhia para o buraco.

Muitos haverão de opinar que a corrupção é o 
pior mal, pois drena recursos valiosos dos cofres 
públicos para o enriquecimento de pessoas em de-
trimento de áreas essenciais, como saúde, educação 
e segurança pública.

É verdade. Porém, a incompetência é sem dúvi-
da a responsável por perdas bem maiores, quando 
privilegia decisões equivocadas de governo, que 
carregaram bilhões de reais do erário sem retorno 
que justifique tamanho investimento.

Mesmo que simplificássemos as coisas, afirman-
do que tanto a corrupção quanto a incompetência 
são males equivalentes, é preciso entender que, 
posta na ponta do lápis, a incompetência continua 
sendo o mal maior da humanidade – a despeito de a 
corrupção também ocupar lugar de destaque.

Ou seja, ambas devem ser combatidas, o que 
não justifica colocar a corrupção, como tem acon-
tecido no Brasil, como missão precípua das institui-
ções, razão primeira de suas existências.

O exemplo mais pungente, entre tantos, foi a 
Operação Carne Fraca - que, sob o pretexto de punir 
algumas empresas, pôs em risco todo o mercado 

internacional da carne brasileira.
Toda a vez que uma decisão judicial influencia 

a macro e a micro economia, é hora de nos per-
guntarmos se é realmente bom dar tanto poder 
e independência a uma instância da República 
- sem lhe cobrar o devido respeito à legalidade 
de seus atos, nem sempre respeitosos para com 
a Constituição.

Serão os senhores togados, o senhores promo-
tores e procuradores fiéis assim tão confiáveis dessa 
balança?

Se fosse assim, magistrados não teriam sindi-
catos para defender seus direitos quase líquidos e 
certos e procuradores e promotores não usariam 
tanto as redes sociais para opinar abertamente so-
bre questões vedadas às autoridades.

Por exemplo, promotores criticando abertamen-
te ministros do Supremo e ministro do Supremo 
detonando a Suprema Corte a que pertencem no 
exterior, a exemplo do que fez recentemente o Mi-
nistro Luís Roberto Barroso.

É preciso pôr ordem nas coisas antes que elas 
percam totalmente as estribeiras, se é que isto já não 
aconteceu.

A incompetência de uma empresa privada não 
é igual a de um governo, pois, enquanto os erros 
de um contribui para quebrá-la, os erros do outro 
quebram a todos nós.

ROUBOS DE CARRO
Dezenove carros por dia é a 

média de veículos roubados em 
Natal nos primeiros meses de 
2019, segundo dados da Secre-
taria Estadual de Segurança. 
Ao todo, foram roubados 2.300 
veículos até o início de maio 
deste ano.

É GOLPE
O presidente da Federação 

das Indústrias do Rio Grande 
do Norte, Amaro Sales, é a nova 
vítima dos estelionatários em 
Natal. O nome do empresário 
está sendo utilizado em golpes 
através das redes sociais. Amaro 
Sales precisou divulgar uma 
nota pública para desmentir que 
está solicitando contribuições 
em dinheiro aos empresários 
potiguares.  

TAXAS DE EXPEDIENTE
A Prefeitura de Afonso Be-

zerra, na região Sertão Central 
do Estado, acatou os termos 
recomendados pelo Ministério 
Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN), suspendeu a cobrança 
de “taxas de expediente” e adotou 
providências administrativas 
necessárias à devolução aos 
contribuintes dos valores cobra-
dos indevidamente. O valor era 
cobrado para emissão do boleto 
referente ao Imposto Sobre 
Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU).

MUDANÇA NA SEMSUR
O Diário Oficial do Município 

de Natal publicou na sexta-fei-
ra, 10, a troca de comando na 
Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur). Saiu Johnny 
Costa e entra Rossini Fernan-
des, que acumulará também a 
presidência Agência Reguladora 
de Saneamento da capital.

O que é pior, a corrupção
ou a incompetência?

ColunadoAgora
e.mail: redacao@agorarn.com.br

ACÚMULO DE CARGOS
O Ministério Público do 

Rio Grande do Norte (MPRN), 
por meio da 2ª Promotoria de 
Justiça da comarca de Santa 
Cruz, recomendou ao prefeito de 
Jaçanã que instaure processo 
administrativo destinado a 
apurar a acumulação ilegal de 
cargos no executivo municipal. 
Ele deve notificar, especifica-
mente, a secretária municipal 
de Saúde para que, no prazo de 
10 dias, opte pela permanência 

ou não no cargo, uma vez que tal 
função exige dedicação exclusiva 
e não se encaixa em nenhuma 
das exceções legais de possível 
acúmulo de cargos.

CIVIL-MILITAR
A Assembleia Legislativa 

promoveu na sexta-feira, 11, 
audiência pública para discu-
tir a implantação de Escolas 
Cívico-Militares na Educação 
Brasileira. Propositor da audiên-
cia, o deputado Coronel Azevedo 

(PSL) avalia que a implantação 
de instituições desse tipo poderá 
contribuir com a formação dos 
jovens estudantes do estado.

DIREITOS DO CONSUMIDOR
O Procon Legislativo segue 

atendendo com qualidade a 
população do Rio Grande do 
Norte. Entre janeiro a abril 
deste ano, o órgão realizou 1.532 
atendimentos aos potiguares,  
presencialmente ou através da 
Internet. Em pesquisa junto aos 

“ Se for inconstitucional, tem
que deixar de existir"

Presidente Jair Bolsonaro,
sobre novo decreto de armas

usuários, o índice de satisfação 
chegou aos 96%. Criado em 
2009, o Procon Legislativo tem 
acumulado números expressivos 
no atendimento, resolutividade 
das questões e na satisfação à 
população que procura os seus 
serviços.

QUINTO CONSTITUCIONAL
O advogado Augusto Ma-

ranhão entra na disputa pela 
vaga do Quinto Constitucional 
do Tribunal Regional do Tra-
balho da 21ª Região, sendo o 
último advogado a registrar sua 
candidatura. No total serão 24 
advogados na disputa.

REFORMAS
As reformas são pautas re-

correntes no Congresso Nacional 
e geram discussões em diversos 
segmentos sociais, dividem opini-
ões e os entendimentos vão desde 
a manutenção da legislação à 
mudança para adequação ao 
atual panorama. Com o intuito 
de orientar os profissionais do 
direito sobre essas novidades, 
será realizado, no Rio Grande do 
Norte, o I Fórum de Direito do 
Trabalho e Previdenciário, nos 
dias 30 e 31 de maio no Hotel 
Pipa Atlântico, em Pipa, litoral 
sul do Estado.

PRODUTIVIDADE
O número de proposições 

analisadas pelo Senado nos 
primeiros 100 dias de trabalho já 
é o maior registrado desde 1999. 
De acordo com levantamento 
da Secretaria-Geral da Mesa, 
71 matérias, entre propostas de 
emenda à Constituição, medidas 
provisórias, projetos de lei, de 
decreto legislativo e de resolução, 
foram apreciadas pelos senado-
res desde que Davi Alcolumbre 
assumiu o comando da Casa.
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Pareceres elaborados por téc-
nicos da Câmara dos Deputados e 
pelo Senado afirmam que o decreto 
assinado pelo presidente Jair Bol-
sonaro que amplia as permissões 
para porte de armas para uma 
série de categorias é ilegal, porque 
vai de encontro a leis como o Esta-
tuto do Desarmamento. 

Segundo essas análises, as 
mudanças só poderiam ocorrer se 
fossem feitas por nova legislação. 
Juristas, entidades do terceiro se-
tor e partidos políticos de oposição 
já haviam feito esse alerta.

Na Câmara, parecer do secre-
tário-geral da Mesa da Câmara 
dos Deputados, Leonardo Augusto 
de Andrade Barbosa, feito a pedido 
do presidente Rodrigo Maia (DEM) 
aponta que diversas mudanças só 
poderiam ser feitas por meio de lei, 
e não de decreto. 

Uma das propostas é a retira-
da da necessidade de demonstrar a 
efetiva necessidade para obtenção 
do porte de armas para determina-
das categorias.

Outra inovação trazida pelo de-
creto de Bolsonaro, ainda segundo o 

parecer da Câmara, é que o decreto 
expande o porte para todos os pra-
ças das Forças Armadas, apesar de 
a lei citar que devem ser observa-
das “restrições impostas” pelo Exér-
cito, Marinha e Aeronáutica.

A análise da Secretaria-Geral 
da Mesa termina com a afirma-
ção de que é preciso aprofundar 

a análise sobre outros trechos do 
decreto.

O parecer não será divulgado 
pela Câmara dos Deputados, que 
informou tratar-se de uma nota 
técnica elaborada para fundamen-
tar eventuais medidas a respeito 
do decreto. Já no Senado, parecer 
da consultoria legislativa da casa 

diz o mesmo: o decreto extrapolou 
o limite de regulamentação de um 
decreto presidencial. 

De acordo com os técnicos, o 
decreto presidencial extrapolou o 
poder regulamentar em pelo me-
nos quatro pontos. 

Eles apontam que a regra as-
sinada ampliou o porte de armas 

contrariando o que diz o Estatuto 
do Desarmamento, que exige com-
provação de “efetiva necessidade” 
para uma pessoa ter autorização a 
portar uma arma de fogo. 

Eles classificaram como “exor-
bitante” a ampliação dos servido-
res habilitados a portar arma nos 
órgãos em que atuam. 

A flexibilização foi estendida 
para 19 categorias, entre elas polí-
ticos, jornalistas, caminhoneiros e 
moradores de área rural. 

Foram liberados o porte para 
as armas dos seguintes calibres: 
.40, .45, e 9mm, além da espin-
garda calibre 12. O parecer sobre 
a proposta aponta ainda que a 
concessão do porte a várias das 
categorias elencadas pelo decreto 
presidencial, como oficial de justi-
ça e agente de trânsito, está sendo 
discutida por propostas no Con-
gresso Nacional.

Outro ponto contestado pelos 
técnicos é o de não exigir de quem 
reside em propriedade rural o re-
quisito da idade superior a 25 anos 
de idade para o porte e a compro-
vação da necessidade do porte.

Presidente Bolsonaro ao assinar o decreto que facilitou o porte de armas; parlamentares ao seu lado são da "bancada da bala"

Vereadores aprovou que a Prefeitura tenha a obrigação de divulgar as contas públicas

Câmara e Senado indicam ilegalidade em 
decreto do armamento de Jair Bolsonaro
Especialistas apontam que as mudanças só poderiam ocorrer se fossem feitas por nova legislação. Juristas, entidades do 
terceiro setor e partidos políticos de oposição já haviam feito esse alerta; nova análise pode ser feita nos próximos dias

Novas regras

Dida Sampaio / Estadão

Elpídio Júnior

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou que a prefeitura tenha a 
obrigação de divulgar as contas pú-
blicas, especialmente a realização 
das despesas pelos agentes públicos, 
com ênfase nos dados e informações 
relevantes para o conhecimento e 
fiscalização dos contribuintes. O 
texto aguarda a sanção  do prefeito 

Álvaro Dias.
De acordo com a matéria, a 

incorporação do princípio da trans-
parência significa a adoção, pelo 
Município, de uma política perma-
nente, comprometida com uma 
gestão fiscal séria, que gera impor-
tantes benefícios à sociedade civil 
e à democracia. “O Executivo deve 

organizar as atividades obedecendo 
aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade, 
transparência na destinação dos 
recursos, razoabilidade, motivação 
e interesse público, mantendo atua-
lizados os planos e os programas do 
governo local”, pontuou o vereador 
Raniere Barbosa.

Vereadores aprovam maior transparência 
para as despesas públicas municipais

Contas públicas
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O presidente do Sindicato das 
Empresas de Segurança Priva-
da do Estado de São Paulo, Igor 
Pipoolo, disse nesta semana que 
o sistema prisional precisa ser 
privatizado aos poucos para que 
o País possa avançar nesta área. 
Para o empresário, regimes de 
cogestão com o Estado não funcio-
nam, porque acaba aumentando 
os custos para todos os lados: go-
verno e empresários.

De acordo com Pipolo, que 
foi o primeiro diretor-geral da 

Penitenciária Estadual de Alca-
çuz, em Nísia Floresta, no ano 
de 1998,  o problema do sistema 
carcerário do Brasil é a corrup-
ção. Ele disse ainda, durante 
entrevista ao programa “A hora 
é Agora”, apresentado por Renato 
Dantas, na rádio Agora FM (97,9 
FM) que até foram instalados blo-
queadores nos presídios, mas os 
presos continuam a falar no celu-
lar por uma razão muito simples: 
os aparelhos continuam passando 
pela segurança e em determina-

dos horários os bloqueadores são 
desligados. 

Igor Pipolo destaca que é ne-
cessário rever a ressocialização 
dos presos brasileiros. A razão 
do problema é simples: 88% dos 
presos são reincidentes, segundo 
ele. “Isso significa que os custos 
são muito maiores do que são 
divulgados. Outra coisa: não dá 
para extrapolar a capacidade dos 
presídios. Se cabem 500 presos, 
que fiquem 500”, disse.

Para o empresário, São Paulo 

fará vanguarda Brasil ao privati-
zar o sistema prisional. “É uma 
das prioridades do governador 
João Dória”, acrescentou. 

Quanto à questão do arma-
mento, o empresário frisou que é 
a favor do porte, da posse e uso da 
arma, para que a população saia 
do estado de “acovardamento” 
que se encontra hoje. 

“Para mim, bandido bom é 
aquele que está morto e enterra-
do. As pessoas  precisam se defen-
der", encerrou. Empresário potiguar Igor Pipolo

Empresário defende privatização
do sistema carcerário em todo País
Ligado à Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e presidente do Sindicato da Segurança Privada de São Paulo, Igor Pipolo 
- que também foi o primeiro diretor do Presídio de Alcaçuz - disse que o sistema prisional “é corrupto demais” de Norte a Sul

Alternativa

José Aldenir / Agora RN

MARCAS  SITES  E-COMMERCES   
MÍDIA OFFLINE  MARKETING DIGITAL
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Vereadores e assessores da 
Câmara Municipal de Parna-
mirim embolsaram, em pouco 
mais de dois anos, mais de R$ 
1,1 milhão para irem a congres-
sos e cursos de capacitação fora 
do Rio Grande do Norte. A maior 
parte dos beneficiados, contudo, 
não comprova a participação nos 
eventos – o que sugere a existên-
cia de um esquema para desviar 
verba pública.

O caso foi revelado em primeira 
mão pelo jornal Agora Parnami-
rim, editado pelo Grupo Agora RN, 
em edição que circula desde a últi-
ma sexta-feira, 10.

O valor supostamente desviado 

corresponde às diárias que foram 
liberadas apenas nesta legislatura, 
que foi iniciada em 2017. As infor-
mações sobre os gastos estão no Por-
tal da Transparência da Casa. Só 
neste ano, a plataforma aponta para 
uma despesa de quase R$ 170 mil.

Em 2019, cada um dos 18 ve-
readores recebeu pelo menos R$ 
3.250,00 como reembolso pelas 
despesas com o deslocamento para 
outras regiões do País.

As verbas foram disponibiliza-
das aos membros do parlamento 
com autorização do presidente 
da Casa, o vereador Irani Guedes 
(PRB). Ele também foi beneficiado. 
Sozinho, o vereador recebeu R$ 

36.480,00 em diárias desde que 
começou este mandato, em 2017. 
Foram 10 eventos, todos eles em 
João Pessoa (PB). De nenhuma 
das agendas, a reportagem recebeu 
comprovação de presença de Irani.

Os vereadores receberam as 
diárias para irem a eventos na 
capital paraibana e em Fortaleza 
(CE). Faltam evidências, contudo, 
que comprovem a participação da 
maioria dos parlamentares nos 
congressos e cursos de capacitação. 
Nenhum deles, por exemplo, deu 
publicidade às agendas nas redes 
sociais ou disponibilizou para a re-
portagem comprovantes de estadia 
nos estados vizinhos.

O Agora Parnamirim procurou 
a organização de alguns dos even-
tos, mas não conseguiu obter listas 
de presença ou qualquer outra con-
firmação de que os vereadores da 
cidade compareceram aos cursos. 
Uma das empresas organizado-
ras chegou a afirmar que tinha os 
documentos, mas que não iria for-
necer para preservar a intimidade 
dos envolvidos.

De acordo com a assessoria de 
comunicação da Câmara Munici-
pal, os vereadores de Parnamirim 
não costumam divulgar nas redes 
sociais a participação em congressos 
e cursos porque as agendas fora do 
Estado seriam de “interesse parti-

cular” dos parlamentares – apesar 
de haver verba pública envolvida.

Ainda segundo a assessoria, ao 
retornar de eventos fora do Estado, 
os vereadores e assessores que re-
cebem diárias precisam entregar à 
Diretoria da Câmara um relatório 
da agenda, podendo conter fotos que 
comprovem a efetiva participação. 
Os documentos, entretanto, foram 
sonegados à reportagem, sob a ale-
gação de que os vereadores não au-
torizaram a exposição do conteúdo.

Procurado pelo Agora Par-
namirim antes da publicação da 
matéria, o presidente da Câmara, 
Irani Guedes, não quis comentar o 
assunto. 

De acordo com a assessoria de comunicação da Câmara Municipal, os vereadores de Parnamirim não costumam divulgar participação em eventos porque as agendas seriam de “interesse particular” dos parlamentares

Em suposta "farra das diárias" na Câmara, 
só o presidente Irani embolsou R$ 36,4 mil
Parlamentares de Parnamirim têm dificuldade para esclarecer se foram mesmo aos congressos e capacitações fora
do Estado que estão listadas no Portal da Transparência; presidente da Casa se recusa a dar explicações à reportagem

R$ 1 milhão desde 2017

José Aldenir / Agora RN

CONTINUA NA PÁGINA 7
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O recebimento de diárias, por 
si só, não representa ato ilícito. 
Porém, a reportagem não conse-
guiu ter acesso a documentos que 
justifiquem os gastos, apesar de as 
informações serem públicas.

A reportagem provocou os 18 
vereadores para questioná-los so-
bre o recebimento das verbas e pa-
ra perguntar se os parlamentares 
foram mesmo aos eventos.

Um dos vereadores recebeu di-
nheiro público para supostamente 
ir ao “29º Congresso Municipal do 
Brasil”, organizado pelo Instituto 
Municipalista do Brasil, em João 
Pessoa (PB). A reportagem procu-
rou a direção do hotel onde o evento 
teria ocorrido e recebeu a confirma-
ção de que o congresso aconteceu. 
Os organizadores, porém, não fo-
ram localizados.

Ao Agora Parnamirim, este ve-
reador – que não será identificado 
– explicou que foi ao evento para 
buscar esclarecimentos sobre como 

fazer a sua declaração de Imposto 
de Renda particular. O prazo para 
enviar as informações à Receita se 
encerrou no dia 30 de abril, e o con-
gresso ocorreu entre os dias 25 e 29. 
Ele não soube explicar, porém, qual 
seria a necessidade de ir a João Pes-
soa para receber essas instruções, 
já que a Câmara de Parnamirim 
dispõe de assessoria contábil.

A reportagem solicitou ao vere-
ador uma foto do evento, mas ele 
pediu que a requisição fosse feita à 
Diretoria da Câmara. Procurado, o 
setor disse que não tinha autoriza-
ção para disponibilizar as imagens. 
Questionada sobre o motivo do sigi-
lo em torno das informações, a as-
sessoria da Casa recomendou que 
a reportagem buscasse mais deta-
lhes via Lei de Acesso à Informação 
– segundo a qual, os pedidos podem 
ser atendidos em até um mês.

Além deste vereador que ad-
mitiu ter consumido verba pública 
para tratar de assunto de interesse 

particular – e que sequer comprovou 
a presença no evento, outros cinco 
parlamentares receberam diárias 
para ir ao 29º Congresso Municipal 
do Brasil, na capital paraibana.

Provocado sobre o assunto, ou-
tro vereador demorou a lembrar 
que tinha participado do congresso 
e, no fim das contas, acabou diver-
gindo do colega sobre a pauta do 
evento. Segundo este último verea-
dor, o congresso tratou, na verdade, 
de dicas para o aperfeiçoamento da 
atividade parlamentar. Ele não 
detalhou as atividades das quais 
supostamente teria participado.

A Câmara não soube explicar 
– mais uma vez – como dois vere-
adores receberam diárias para ir 
ao mesmo evento e fazem relatos 
diferentes. Perguntado novamente 
pela reportagem, um dos vereado-
res se irritou com as perguntas e 
afirmou que não gostaria mais de 
comentar o assunto.

Outro vereador confirmou que 

o congresso tratou de dicas sobre 
o Imposto de Renda. A reportagem 
não conseguiu obter mais informa-
ções, contudo, porque a ligação foi 
interrompida e o parlamentar não 
atendeu mais aos telefonemas.

Uma vereadora disse ter como 
garantir que participou dos even-
tos para os quais recebeu diária 
da Câmara Municipal. Na agenda 
mais recente – o 969º Curso de 
Capacitação, em Fortaleza (CE) 
–, ela afirma ter aprendido, entre 
outros temas, sobre combate ao ne-
potismo, planejamento municipal, 
terceirização na gestão pública e 
fiscalização do Poder Executivo. A 
parlamentar declarou ter imagens 
do evento, mas não as disponibi-
lizou para a reportagem porque, 
segundo ela, outros vereadores 
aparecem na suposta foto e não au-
torizaram a exposição.

O suposto desvio de verbas dis-
farçado de diárias para capacitação 
envolve tanto vereadores novatos 

quanto veteranos. Um dos estrean-
tes no Poder Legislativo declarou 
que a última capacitação da qual 
teria participado, em Fortaleza (CE), 
foi muito produtiva, mas ele não sou-
be detalhar os temas sobre os quais 
aprendeu nem conseguiu descrever 
os nomes do hotel onde ficou ou do 
instrutor que comandou o curso. “Me 
falha a memória”, despistou, após 
ser surpreendido com as perguntas.

Uma colega deste vereador não 
escondeu a surpresa com o contato 
do Agora Parnamirim. A reporta-
gem pediu, por telefone, que ela 
avaliasse o congresso para o qual 
recebeu diárias. Ela respondeu: 
“Que congresso?”.

Diretor financeiro da Câma-
ra Municipal, Hanilton Kleiber 
Pereira afirmou que não poderia 
fornecer informações sobre os pro-
cessos que envolvem a liberação de 
diárias para os vereadores, pois, 
segundo ele, a documentação fica 
de posse dos vereadores.

Em nota após a publicação da 
matéria no Agora Parnamirim, 
a Câmara refutou as acusações e 
negou qualquer irregularidade no 
processo de concessão de diárias 
para os vereadores. Por meio da 
assessoria de comunicação, a Casa 
manifestou “veemente repúdio” à 
denúncia do Agora Parnamirim.

Segundo o Poder Legislativo, os 

processos de despesas e comprova-
ções de diárias estão em conformi-
dade com a Resolução n° 004/2013 
do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Norte, a Lei Or-
dinária nº 1699/2014 e a Resolução 
nº 007/2015 da Câmara Municipal 
de Parnamirim – o que transfor-
maria, segundo a nota, a conduta 
dos vereadores em “ato ilícito”.

A Câmara – que, antes da pu-
blicação da matéria, se negou a 
prestar as informações solicitadas 
pelo Agora Parnamirim – acres-
centa na nota que está à disposição 
para esclarecer as dúvidas sobre os 
processos, entretanto, ainda não 
encaminhou à reportagem a docu-
mentação requisitada na semana 
passada.

Em notas encaminhadas à 
reportagem, três vereadores ne-
garam as acusações e relataram 
terem ido aos congressos e cursos 
de capacitação.

O vereador Abidene Salustia-
no (PSC) afirmou que participou 
de cursos e congressos com o ob-
jetivo de adquirir conhecimentos 
em áreas como Gestão de Pessoas 
e Comunicação, Atos de Pessoal e 
Previdência e Equilíbrio de Con-

tas. Ele afirmou ter entregado 
relatório à Diretoria da Câmara, 
mas não forneceu o documento à 
reportagem.

Já Betinho da Mala (PSDB) 
colocou que participou de cursos e 
congressos como “Importância do 
planejamento na educação muni-
cipal”; “Sistema Público de Saú-
de”; “Terceirização na adminis-
tração pública; e “Parcerias entre 
entidade públicos e privadas”. Es-

sas informações não comprovam a 
ida do vereador aos eventos.

Por fim, Ítalo Siqueira (PSD) 
destacou que, além de frequen-
tar as capacitações, fez curso de 
pós-graduação em Gestão Pública 
para se capacitar para o mandato 
de vereador. “Todo conhecimento 
adquirido é traduzido em resul-
tados. São mais de 30 projetos de 
lei apresentados, sendo mais de 
13 sancionados em diversas áre-

as”, afirmou ele, que também não 
enviou qualquer documento para 
comprovar o que diz.

O simples recebimento de di-
árias não incorre em ato ilícito. 
O Agora RN apurou, inclusive, 
que nem todos os parlamentares 
estariam envolvidos no suposto 
esquema. A informação de fontes 
do jornal é que uma parcela dos 
vereadores de fato foi aos eventos 
- embora eles não tenham com-

provado a participação.
Vereadores que não têm en-

volvimento com as eventuais irre-
gularidades estariam avaliando, 
aliás, indicarem os parlamentares 
que receberam dinheiro público, 
mas que não teriam ido aos con-
gressos e capacitações. O objetivo 
dos parlamentares seria se eximir 
de responsabilidade nos supostos 
desvios, indicando quem realmen-
te teria composto a "farra".

Presidente da Câmara, vereador Irani Guedes, pegou 10 diárias de 2017 até agora

Após publicação de matéria, 
Câmara nega irregularidades

Vereadores relatam eventos; grupo avalia "dedurar" colegas

Parlamentares se negam a fornecer documentos de viagens

José Aldenir / Agora RN
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OFERTAS VÁLIDAS DE 13/5/2019 A 16/5/2019OFERTAS DE DIAS04

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 13 de maio a 16 de maio de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de 
cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 
no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 
(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

%

OFERTAS VÁLIDAS DE 13/5/2019 A 16/5/2019OFERTAS DE DIAS04

TODA A LINHA DE SABONETE LÍQUIDO 
BEBÊ GRANADO 250ML COM 10%

DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de:

Cobertura 
cremosa Aro
Unidade c/ 1,8kg

21,59
KG

R$

13,99
UNID.

R$22,90
PCT.

R$ 49,90
PCT.

R$

Coxa com sobrecoxa 
de frango congelada 
A partir de: 6,19

KG

R$ Costela suína 
congelada Aurora
Peça 18,89

KG

R$ 72,90
UNID.

R$

Margarina Primor
Unidade c/ 15kg

Linguiça tipo 
calabresa Nobre
Pacote c/ 2kg

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Mortadela tubular 
de ave Confi ança
Peça

Mortadela tubular 
sem toucinho Tony
Peça

5,49
KG

R$ 5,49
KG

R$

Água mineral 
sem gás Indaia
Garrafa c/ 1,5L

1,69
GARRAFA

R$ 6,19
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Energético 
Monster Energy 
Lata c/ 473ml

5,49
LATA

R$ 3,29
GARRAFA

R$ 20,90
GARRAFA

R$ 69,90
GARRAFA

R$

Cerveja Budweiser
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 330ml

Vinho tinto 
suave Pérgola
Garrafa c/ 1L

Whisky escocês 
Finest Ballantines
Garrafa c/ 1L

Açúcar cristal 
m&k
Pacote c/ 1kg

Arroz 
parboilizado 
T1 Aro
Pacote c/ 1kg

Café expresso 
supremo Tres
Embalagem c/ 10 
cápsulas c/ 8g

1,95
PCT.

R$ 2,39
PCT.

R$ 14,89
EMB.

R$

Azeite 
extra-virgem Aro
Unidade c/ 1L 

25,90
UNID.

R$

Sardinha 
Gomes da Costa
Unidade c/ 84g

2,95
UNID.

R$

Biscoito 
Vitarella
Pacote c/ 
400g

2,99
PCT.

R$

2,99
PCT.

R$

Leite 
condensado TP 
Nilza
Unidade c/ 395g

3,19
UNID.

R$ 3,69
PCT.

R$

2,39
UNID.

R$

13,99
UNID.

R$

11,59 
PCT.

R$

17,99
UNID.

R$

11,99
UNID.

R$

29,90
UNID.

R$

14,89
GARRAFA

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

Sabonete 
Turma da Mônica
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 75g

Sabonete de glicerina 
Bebê Granado
Unidade c/ 90g

Lenço umidecido 
Classic Huggies
Pacote c/ 48 unidades

Lâmpada 
LED Galaxy
12W E-27 
Bivolt

Sabonete líquido 
Johnson & Johnson  
Diversos tipos, 
unidade c/ 400ml

Sabonete de glicerina 
líquido Bebê Granado
Unidade c/ 250ml

Manta microfi bra bebê  
Diversas estampas, 
76x110cm

Garrafa 
termica 
Vogue 
Invicta   
Garrafa 
c/ 750ml

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS 
E É RECOMENDADO ATÉ 2 
ANOS DE IDADE OU MAIS.

Azeite extra-
virgem português 
Reserva Gallo  
Unidade c/ 500ml

20,90
UNID.

R$

Pneu Direction 
Touring
175/70 R13 82T

179,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE
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FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE
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E há os que não amam, Senhor Redator. Não 
porque desejem, mas por estranha e triste incapa-
cidade de amar. Um jeito de ser. De quem conduz 
na vida, quando não na própria alma, a terrível im-
possibilidade do amor. Não se considere aqui só o 
amor carnal, feito do prazer físico, que também é 
divino. Falo do outro amor. Daquele que torna as 
pessoas indispensáveis, se chame assim ou assado. 
Do amor dos que se querem e, de tão óbvio, nem 
precisariam do desejo.  

Há os que não foram feitos para o amor e por 
isso nascem com os olhos de costas para o outro 
lado onde está o além do apenas real. Ficam ali, 
prisioneiros das não descobertas, sem a glória hu-
milde de admirar no silêncio da voz e do gesto. Há 
os que não compreendem o jogo do amor e bana-
lizam a arte de amar, principalmente a vida. E há os 
que percebem que em tudo vive um força nascida 
da gloriosa transcendência que Deus inventou para 
tornar a vida suportável. 

Imagine se viver fosse só conquistar bens e 
serviços, como quer e teima a ciência da econo-
mia? Se não existisse o comércio existencial das 
pequenas coisas. De tudo quanto não é possível 
levar na bagagem, mesmo aquelas muitíssimo 
pessoais? Nada nos foi dado de mais valia do que 
merecer a descoberta do outro. E mais monótono 
será quanto maior for a certeza de que tudo já foi 
descoberto. Ai vem o outro, seja quem for, e cai na 
alma como um fruto maduro. 

Porque há sempre o livre arbítrio nesse misté-
rio que é amar. Ninguém ama sem oferecer-se por 
inteiro, perto a dor e o prazer. Acredite, a riqueza 
luxuosa da carne não bastaria ao amor. O medo 
fere, mas excita. O abandono dói, mas liberta. Se 
assim bastasse, o amor filial não seria incansável. É 
um dom acima da própria biologia. Por isso não é 
ensinável como uma técnica - amar é assim, depois 
assim... e pronto. Não. Ninguém ama se não for o 
gesto da doação absoluta. 

É claro - pra que negar? - a carne materializa 
o amor na sua plenitude, como tudo que é divino. 
O milagre do pão e do vinho é o milagre da carne 
e a salvação da carne está no mistério do desejo. 
Quem o faria assim tão forte? Capaz de fecundar 
no ser humano a ira e o amor, o medo e a cora-
gem? Mesmo que os grandes céticos insistam que 
somos feitos apenas, e tão só, de um equilíbrio 
físico e químico, e que, se interrompido, vem o si-
lêncio que é a morte do desejo.

A ambição nos faz muito frágeis para o milagre 
que é o êxtase do ser humano na ilusão sublime 
de não morrer nunca. O tempo constrói e descons-
trói até que venha a compreensão da eternidade. 
Principalmente ao se descobrir, cedo ou tarde, o 
surpreendente mistério que viver é dispensar exi-
gências. Como morrer assim, Senhor Redator, tão 
completamente, se o poema de Carlos Drummond 
de Andrade avisa, na sua belíssima antevisão, que 
de tudo fica um pouco? 

Dos haveres

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
GRAVE

O Ministério Público pode am-
pliar ainda mais a gravidade das 
denúncias contra vereadores de 
Parnamirim no caso de suas ‘di-
árias graciosas’. Um tiro certeiro 
do jornal Agora Parnamirim.

RISCO
A Câmara Municipal de Natal 

deu para ocupar seu tempo ocioso 
metendo a colher nas questões de 
mercado, como Uber e o comércio 
varejista do Alecrim. Será capaz, 
no máximo, de piorá-los.

ARAPUCA
“Voltem para os quartéis, 

soldados. Deu tudo errado!” 
Coincidência do título da coluna 
Reinaldo Azevedo, ontem, com a 
tese desta coluna, também ontem 
de que os militares caíram na 
arapuca.

DINO
Este cronista é chamado de 

velho dinossauro ao remeter 
via zap a coluna para Cláudio 
Santos, ele um rapaz velho e 
solteirão. Não é fácil enfrentar a 
amigos queridos e inteligentes. É 
difícil. 

ALIÁS
Leio na coluna de Cláudio 

Santos que o ex-senador Gari-
baldi Filho fez doação de livros 
do seu acervo pessoal para a 
biblioteca da Universidade 
Católica, com sede em Mossoró. É 
um gesto.

CRISE
Esta coluna avisou que 

vinha uma crise de desabasteci-
mento nos hospitais estaduais. 
No governo fizeram ouvido de 
mercador. E as concorrências 
não foram planejadas e feitas no 
tempo certo. 

RESULTADO
No Hospital Tarcísio Maia, de 

Mossoró, faltam agulhas e serin-
gas e a população começou uma 
campanha de doações. A mesma 
situação que começa a ameaçar a 
urgência nas outras unidades.

PALCO

HISTÓRIA
A professora Isaura Rosado 

na luta para a publicação do 
livro “Emancipação Política da 
Mulher Potiguar”, da professo-
ra Maria Bezerra. A proposta é 
da Fundação Vingt-un Rosado 
nos 70 anos.

COMO
A cada R$ 50 reais de doa-

ção o doador recebe um exem-
plar que chegará às livrarias 
do Estado com quatrocentas 
páginas e mais de mil verbetes. 
Uma pesquisa que conta a 
história da mulher.

CIÊNCIA
O Instituto Histórico e a 

Associação dos Juízes discutem 
como para fazerem juntos nova 
edição do livro ‘Ciência Peniten-
ciária’, de João Chaves, lançado 
em 1912, hoje um clássico do 
Direito. 

VALOR
Com quatrocentas páginas 

e publicado originalmente pela 
Livraria Clássica de Lisboa, 
‘Ciência Penitenciária’ é resul-
tado de uma grande pesquisa 
pioneira realizada em bibliote-
cas da Europa.

POESIA
Para agradecer a Cláudio 

Arcanjo a remessa de um 
exemplar do ‘Pirilampejos’, de 
Francisco Chagas Lima e Silva, 
médico e poeta. A bem cuidada 
edição é da ‘Sarau de Letras’, 
de Mossoró.

E...
Se o ex-prefeito Carlos 

Eduardo Alves caminhar para 
um nome novo e sem vícios, 
experiente na gestão pública, e 
apoiar o médico Kleber Morais 
para ser prefeito de Natal? Não 
é improvável.

MAS
Há uma segunda versão na 

praça d’armas das especulações 
políticas: a aliança PDT-PT, 
como no passado. É pouco 
provável, pois Fátima derrotou 
Carlos Eduardo. Em política 
nada é impossível. 

CAMARIM

CENA
A retórica, desde Aristóteles, é uma arte e 
também uma arma. Constrói e desconstrói, 
monta e desmonta. Quem sabe e tem o bom 
domínio ao usá-la, atira livremente e sempre 
abate o caçador. A última prova foi a pergunta 

do ministro Sérgio Moro. Como Lula, da prisão, 
conseguia tuitar. Resposta de Lula, ferina e 
certeira: “Perguntaram aqui como eu tuíto. Do 
mesmo jeito que o Bolsonaro. Tenho um filho 
que não controlo. Se ele solto não controla o 
dele, imagine eu preso”.

“ Não se brinca
com o amor”

Alfred de Musset,
escritor francês (1810-1857).

Divulgação
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Uma das maiores obras 
de pavimentação já realiza-
das na zona rural de Macaíba 
foi inaugurada na semana 
passada, na comunidade de 
Cajarana, pela Prefeitura. 
Cinco vias foram contempla-
das, o que significa toda a 
extensão do lugar.

Foram mais de 14 mil 
metros quadrados de pavi-
mentação, totalizando um in-
vestimento de mais de R$ 630 
mil, totalmente com recursos 
do tesouro municipal.

A solenidade contou com 
a presença do prefeito Fer-
nando Cunha, do seu vice Au-
ri Simplício, dos vereadores 
Netinho França e Dr. Antônio 
França e as vereadoras Edma 
Maia, Socorro Nogueira, Rita 
de Cássia e Ana Catarina, 
secretários municipais, lide-
ranças comunitárias e popu-
lares, os quais reconheceram 
e agradeceram pelo trabalho 
da gestão municipal.

Além de Cajarana, rece-
beram recentemente obras 
de pavimentação ou estão 
recebendo: Novo Alecrim, 
Canabrava, Tabatinga, Ria-
cho do Sangue, Loteamento 
Santa Rosa, Porto Feliz, Pé 
do Galo, Cajazeiras e Lagoa 
do Mato. Ao todo, mais de 
200 ruas já foram transfor-
madas pela “Caravana das 
Obras”, maior operação de 
pavimentação já realizada 
na história de Macaíba. 

Prefeitura 
inaugura obras 
de pavimentação 
na zona rural

Macaíba

Pavimentação na Cajarana 

Prefeitura de Macaíba / Divulgação

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que es-
tá aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório Nº. 
035/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DOS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO NO CONJUNTO 
RADIOLÓGICO (NX GENRAD O/OU MAMMO, DIGITALIZADORA DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS 
CR 30X E IMPRESSORA DIGITAL COM IMPRESSÃO A SECO DRYSTAR 5302 – MARCA AGFA), 
COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 
E ACESSÓRIOS PARA O REFERIDO EQUIPAMENTO. A sessão pública dar-se-á no dia 27/05/2019 
às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através 
do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 10/05/2019. Pregoeiro/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Pro-
cesso Licitatório Nº. 36/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA EVENTUAL DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS II PARA SUPRIR A DEMANDA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAÍBA. A sessão pública dar-se-á no dia 
24/05/2019 às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
10/05/2019. Pregoeiro/PMM.

CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.
ADITAMENTO

A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 05 à Licitação Eletrônica Copel CEE180007/2018; 
Objeto: Mapeamento fotogramétrico e a retificação dos cadastros ambientais rurais no estado do 
Rio Grande do Norte; Data da Sessão: Alterado o prazo de Recebimento das Propostas em www.
licitacoes-e.com.br, até o dia 04/06/2019, às 09h00; Alterada a Disputa de Preços em www.licitaco-
es-e.com.br, para o dia 04/06/2019, às 09h15; O referido aditamento encontra-se à disposição dos 
interessados em www.copel.com e www.licitacoes-e.com.br; Informações: (41) 3331-2808.

LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está solicitando ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Operação - LO da Estação de Tratamento de Água Produzida - ETAP, localizada no 
Assentamento Cabelo de Negro, campo Cardeal, zona rural do município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

MAJS SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, inscrita no CNPJ 32.486.047/0001-01, torna público que 
está requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, uma Licença Prévia - (LP) referente à uma área para Instalação de um cemité-
rio, localizada as margens da BR-304 – Mossoró/Fortaleza, KM-31, Zona Urbana do Município de 
Mossoró/RN.  

MARCOS ANTONIO DE MELO REGIS
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA

KATISILIS CONFECÇÃO E TEXTIL EIRELI - EPP, CNPJ: 06.216.278/0001-87 , torna público 
que recebeu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 
RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a  LICENÇA SIMPLIFICADA, em favor do EMPREENDI-
MENTO  BORDADOS AFRODITE, situado na Rua Rio Iguassú, 158, em Parque Industrial-RN.

KATISILIS CONFECÇÃO E TEXTIL EIRELI – EPP - PROPRIETÁRIO

LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Alteração – LA do poço 7-CLD-3-RN (7-CLD-PE-2-RN), localizado na zona rural do 
município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença Regularização de Operação - LRO do Sistema de Injeção de Água do poço 7-CLD-1-RN, 
localizado no campo cardeal, zona rural do município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

Antônio Marcos Catarina - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N°. 007/2019
RESULTADO DE JULGAMENTO

  

  

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso / RN, torna público que a Licitação em 
referência, que teve por OBJETO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO 
PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN,  
informa aos interessados que o referido certame licitatório, ocorrida no dia 10 de maio de 2019, as 
09:00h, teve como vencedor: LAD COMERCIO E SERVIÇOS– CNPJ: 26.683.873/0001-30.

São Miguel do Gostoso – RN, 10 de maio de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA

PROCESSO Nº 013824/2018-5 - SESAP
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019 - SIN

TIPO: DO TIPO MENOR PREÇO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. OBJETO: 
CONCLUSÃO DA REFORMA DA ENTRADA DO PRONTO SOCORRO CLÓVIS SARINHO DO 
COMPLEXO HOSPITALAR WALFREDO GURGEL, EM NATAL/RN. O Presidente da Comissão 
Especial de Licitação da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte, no 
uso de suas atribuições, torna público aos interessados, que em relação aos itens “16.7” e “20” do Edital 
de Licitação e o Item 19.1 da Minuta do Contrato. ONDE SE LÊ: Io = valor do Índice Nacional de Custo 
da Construção Civil, código A0160868 da FGV (Coluna 35), do mês da elaboração do Orçamento 
Básico. LEIA-SE: Io = valor do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, código A0160868 da FGV 
(Coluna 35), do mês da apresentação da Proposta de Preços. Em relação ao item “9.4.5 - C” do Edital de 
Licitação. ONDE SE LÊ: Capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 
capacidade técnica, registrados no CREA e/ou CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, 
realizada em unidade hospitalar em funcionamento. LEIA-SE: Capacitação técnico-operacional: 
apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, registrados no CREA e/ou CAU, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, relativo à execução de obra de engenharia, realizada em unidade hospitalar.

Natal/RN, 09 de maio de 2019
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO - Presidente da CPL/SIN

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e 
Contratos, torna público que está reaprazando a data de realização da referida Licitação para o dia 30 
de maio de 2019, às 09:00 horas (horário local), licitação para o objeto acima especificado (Sei nº 
066144/2018-1). O Edital com as especificações e seus anexos encontra-se à disposição dos 
interessados site www.caern.rn.gov.br na aba transparência, ou na Av. Senador Salgado Filho, n.º 
1555, Tirol, Natal/RN, na Assessoria de Licitações e Contratos, a partir do dia 14 de maio de 2019, no 
horário das 07h30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, até às 09:00 horas do dia 30 de maio de 2019. 
Informações pelo telefone n.º (84) 3232-4145 ou ainda no alc@caern.com.br.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviço em recuperação e 
manutenção da contenção de água (sacarias) destinada ao abastecimento de água das cidades de 
Caicó, Jardim de Piranhas, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, conforme Ordem de Licitação 
nº 6264/2018 – GCE/DE.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0174/2018 – TOMADA DE PREÇOS

Aviso

Assessor de Licitações e Contratos

Natal/RN, 10 de maio de 2019.
Crizóstimo Félix de Lima Souza

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A - 
CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 
17/05/2019, às 10:00 (dez) horas, em sua sede social, à Av. Capitão-Mór Gouveia, 3005 – Lago Nova,  
nesta capital, para deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Apreciação do Relatório da Diretoria e 
Balanço Patrimonial encerrados em 31/12/2018 e demais Demonstrações Financeiras; 2) Destinação do 
Resultado do exercício; 3) Eleição do Conselho Fiscal; 4) Eleição de membros do Conselho de 
Administração; 5) Analise e aprovação do Novo Estatuto Social da Empresa, com base nas Leis 6.404/76 
e 13.303/2019 6) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ass.. FLÁVIO MORAIS - Dir. Presidente.
Natal 09 de maio de 2019.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A
CNPJ Nº 08.060.899/0001-40

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Temos o prazer de apresentar a V. Sa., o Balanço Patrimonial e 
demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2018. O 
Relatório completo, bem como os dados analíticos estão a disposição em nossa sede. Da 
mesma forma, a Diretoria permanece a disposição de V. Sa. Para os esclarecimentos que 
julgarem necessários.

Natal, 31 de dezembro de 2018.

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A - CEASA/RN, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e de Pesca, nos termos do inciso II, letra “a” 
do art. 8.2, da Lei Complementar nº. 10, de 30/04/1975, é uma sociedade anônima, de economia mista constituída por força da transferência do controle acionário do Governo 
Federal para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com a Lei nº. 5.825, de 07 de dezembro de 1988, nos termos da art. 2º. do Decreto-Lei nº. 2.427, de 08 de abril de 
1988, tendo como objetivo principal instalar e administrar Centrais de Abastecimento e mercados do Estado do Rio Grande do Norte, destinados a orientar e disciplinar a distribuição 
e colocação de hortigranjeiro e outros produtos alimentícios, instalar infra-estrutura para compra, produção, estocagem e distribuição de alimentos a ser comercializado junto às 
comunidades mais carentes do Estado, participar de planos e programas do Governo do Estado para a produção e abastecimento, a nível regional e nacional, industrializar, 
comercializar no varejo ou atacado, representar, importar, exportar e distribuir produtos químicos, farmacêuticos, complementos alimentares, veterinários e correlatos, entre 
outros.

c) Imobilizado - É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, sendo suas depreciações calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens;

f) Apuração do Resultado - As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência; 
g) Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes - demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias, deduzidos as 
provisões de perda e ajuste ao valor de mercado;

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a) Caixa e equivalentes de Caixa – Incluem os saldos de Caixa e Bancos, demonstrados do custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do Balanço. A 
Companhia não utiliza a sistemática de pagamentos em espécie. Os valores recebidos de terceiros e lançados na conta caixa são meros registros transitórios, para depósitos 
bancários;
b) Direitos Realizáveis - Permissionários - são representados por valores a receber de taxas de permanência e uso dos boxes do mercado permanente, mercado livre e lojas do Ceasa 
Shopping, registrados pelo valor nominal com base no regime de competência;

d) Intangível – É demonstrado por gastos com aquisição de Software, a ser amortizados, por um prazo de cinco anos, após sua implantação; 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.

As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000), com a faculdade conferida 
pela resolução  CFC nº 1.319/10, as quais incluem as disposições emanadas pela Lei das Sociedades por Ações. Até 31 de dezembro de 2009, as Demonstrações Financeiras da 
Empresa eram apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de 
dezembro de 2008, e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (BRGAAP). A Empresa preparou suas Demonstrações Contábeis cumprindo as Normas previstas nos CPC's 
para os períodos iniciados em, ou após, 01 de janeiro de 2010, como descrito em suas políticas contábeis. Para as presentes Demonstrações Financeiras, a Empresa avaliou os 
impactos da adoção dos novos pronunciamentos e não identificou efeito material relativamente à adoção dos mesmos sobre o saldo de abertura em 01 de janeiro de 2009 e saldos de 
31 de dezembro de 2010 e saldos de 31 de dezembro de 2011. A Empresa não possui outros resultados abrangentes. Assim, a Demonstração do Resultado Abrangente relativa aos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não está sendo apresentada. Em concordância com a Legislação aplicada acima e a NBC TG 19.27 do Conselho Federal de 
Contabilidade, os Demonstrativos Contábeis estão apresentados de forma comparativa ao exercício anterior. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas 
Demonstrações Financeiras estão definidas a seguir: Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposições em contrário. 

e) Imposto de Renda e Contribuição Social - Os impostos e contribuições são calculados com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das demonstrações, onde a 
provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável e acrescida do adicional de 10% quando aplicável, e a provisão para Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido é calculada à alíquota de 9%.

h) Perdas estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Constituída com base na expectativa de realização.
i) Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes - estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos, quando aplicáveis, os encargos incorridos.

Opinião com ressalva

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela Administração da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Nossos objetivos 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 emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia 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 perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Responsabilidade dos auditores independentes

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso:

· Identificamos 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 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião com ressalva. 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 na auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
companhia.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 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 continuidade operacional da 
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório, inclusive ocorrências subsequen-
tes. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Administração a não 
mais se manter em continuidade 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 subsequentes de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
CEASA-RN - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela Administração declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas.

- Os membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento do Rio 
Grande do Norte S/A – CEASA/RN, atendendo o disposto no Item I, letra f , do artigo 18 dos 
Estatutos Sociais da empresa, após exame e discussão e, em face da manifestação dos 
Conselheiros Fiscais e dos Auditores Independentes MESSIAS AUDITORIA E CONSULTORIA 
S/C, aprovam, por unanimidade dos presentes com as ressalvas apresentadas pelo Auditor 
Independente, Balanço Patrimonial e Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido, das Demonstrações do Resultado do exercício, da Demonstração do Fluxo de 
Caixa, assim como das Notas Explicativas componentes das Demonstrações Financeiras da 
Empresa, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018, e do Parecer do Conselho Fiscal, a serem submetidas à 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Natal, 24 de abril de 2019.
ADSON LUIS DIAS DE SOUSA MARTINS Presidente

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela Administração, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os 
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, 
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.

JAYME TEODORO CÂMARA ZENILDE RODRIGUES DE SOUSA Membro Suplente -Membro 
Titular.

Natal, 27 de março de 2019. 
Messias Auditoria e Consultoria S/S Auditores Independentes Pessoa Jurídica CVM 2844 
Ivanildo Alves Messias Contador CRC-RN-681-CNAI-149 Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes

Natal, 23 de abril de 2019

SUELI FERREIRA LOPES DE FRANÇA VALÉRIA GOMES DA COSTA Membro Titular Membro 
Titular

PARECER DO CONSELHO FISCAL - Em cumprimento ao que determina o Estatuto do 
Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A – Ceasa/RN, e em conformidade 
com a legislação vigente, apresentam à insigne Assembléia Geral, para apreciação e 
aprovação o nosso parecer relativo ao exercício de 2018 encerrado em 31 dias do mês de 
dezembro. Após apreciarmos o parecer dos Auditores Independentes, datado de 
27/03/2019, que conforme pode ser apurado através de reuniões de trabalho, com o 
titular da empresa MESSIAS AUDITORIA E CONSULTORIA S/C e a contadora desta CEASA, 
cujo relatório apresentado pelo Auditor Independente consta algumas ressalvas quanto as 
contas analisadas, as quais são acatadas por este Conselho Fiscal. Desse modo os 
membros do Conselho Fiscal, com base no Parecer do Auditor Independente, reconhecem 
e atestam a precisão do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração 
do fluxo de caixa, Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulado e Notas Explicativas às 
Demonstrações contábeis e inclusive as ressalvas referente ao exercício de 2018, 
apresentado e, propõem a sua integral aprovação pela Assembleia Geral.

BALANÇO PAT RIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2018

 

 

ATIVO

 

2018

 

2017

 

 

CIRCULANTE 

 

3.687.602

      

3.273.191

 

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

 

298.860

 

47.528

 

BANCOS CONTA VINCULADA

 

89.428

 

203.888

 

DIREITOS REALIZÁVEIS

 
3.267.658

 
2.999.364

 

  
Permissionários (Nota 04)

 
1.510.655

 
1.242.285

 

  
Impostos e Encargos a Recuperar

 
81.031

 77.975
 
 

  
Adiant.Créditos e Subvenções Orçam.

 
1.675.972

     
1.679.104

 

ESTOQUE
 

31.656
 

22.411
 

   
Almoxarifado

 
31.656

 22.411
 
 

 
NÃO CIRCULANTE

 
12.027.926

 
11.455.352

 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 

9.351.502
 

8.692.930
 

Bandern S/A
 

181.951
 

181.951
 

(-) Provisão p/ Perdas c/ Créditos
 

(181.951)
 

(181.951)
 

Desapropriações Governo Estadual -  27.288  

 Permissionários diversos IPTU (N.5) ((((((Nota  6.027.804  6.027.804  

 Depósitos Judiciais 3.323.698       2.637.838  

INVESTIMENTOS 124  124  

 IMOBILIZADO LÍQUIDO (Nota 6) 2.670.520       2.756.518  

INTANGIVEL  5.780  5.780  

TOTAL DO ATIVO 15.715.528  14.728.543  
   

PASSIVO 2018  2017  
CIRCULANTE 5.120.228  4.234.237  
Fornecedores 1.446.239  885.523  
Obrigações Sociais, Tributárias e Consig a 
Recolher. 

2.701.314  1.757.377  

Obrigações com Pessoal 866.910  
1.479.252  

 
Outras Obrigações 105.765  112.085        
NÃO CIRCULANTE

 
10.232.560

    
10.076.939

 
Fornecedores

 
2.744.441

    
2.588.811

 
Impostos, Taxas, Enc. Sociais a Rec.(N.08)

 
7.488.119

 
7.488.128

 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 09)

 
362.740

        
417.367        

 
Capital Social

 
2..131.946

 
2.104.991

 Reservas de Reavaliação
 

797.272
 

797.272
 Reservas de Lucros

 
177.425

         
204.380

 Prejuízo Acumulado 
 

(2.689.276)
 

(2.824.052) 
 Lucro(Prej)Líquido Disp. Assembléia

 AAsseAssembléia
 

(54.627)
 

134.776
 

   
TOTAL DO PASSIVO

 
15.715.528

 
14.728.543

 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

 

 
2018

 
2017

 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
 

2.822.347
 

2.814.382
 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
 

(317.598)
 

(322.031)    
 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
 

2.504.749
 

2.492.351
 

CUSTOS 
 

2.714.852
 

2.107.367    
 

LUCRO BRUTO OPERACIONAL
 

(210.103)
 

384.984
 

DESPESAS OPERACIONAIS
 

(8.464.870)
 

(7.593.466)
 

    Despesas administrativas (8.078.036)  (7.107.302)  

    Despesas tributárias (153.711)  (36.178)  

    Resultado financeiro líquido (3.593)      (187.217)  

    Despesas com programa Ceasa Cidadã (229.530)  (248.454)  

    Resultado de Outras Receitas e         Despesas 
Operacionais 

-  (14.315)  

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.620.346  7.444.931  

    Receita de subvenções Orçamentária 8.620.346  7.444.931  
LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL (54.627)  236.449  
RESULT. ANTES DA CSLL E IRPJ (54.627)         236.449        
(-) Provisão p/ Contribuição Social -         21.281  
(-) Provisão p/ IRPJ -          35.467  
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (54.627)  179.701  
Fundo de Reserva Legal -            8.985  
Reservas Estatutárias -          35.940  
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

 
(54.627)

 
134.776

 
Quantidade de Ações no Final do Exercício

 
213.194.622

 
210.499.104

 
Lucro por ação (R$)

 
0,02

 
0,07

 

 

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

 

 

2018

 

2017

 

   

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

 

136.872

     

105.527

   

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício

 

(54.627)

    

134.776

 

   

Ajuste p/ reconciliar o Lucro Líq ao

 

Caixa

 

gerado pelas Ativ.

 

Operacionais:

 
250.830

 

448.673

 

Deprec. e Amortização no exercício

 

219.782

 

253.856

 

Variação de Provisão para Devedores Duvidosos 

 

16.187

 

171.891

 

Ajustes de Exercícios Anteriores

 

14.861

   

730

 

Juros apropriados

 

-

 

20.508

 

Custo Residual de Bens Baixados

 
-

 
1.688

 

   

(Aumento) Redução
 

de Ativos
 

(986.985)
 

(1.649.820)
 

(Aumento) Redução de direito c/ Permissionários
 

(268.370)
 

(27.728)
 

(Aumento) Redução de Outros Ativos Circulantes
 

(146.041)
    

(874.135)
 

(Aumento) Redução de Outros Ativos Não 
Circulante

 (572.574)
 

(747.957)
 

   

Aumento (Redução) de Passivo 1.041.612  1.847.836  

Aumento (Redução) de Fornecedores 560.716     (967.445)     

Aumento (Redução) de Fornecedores – Não 
Circulante 155.630  1.369.375  

Aumento (Redução) de Obrig. Sociais, Tributária 
e Consignações - circulante 

943.937  (76.287)  

Aumento (Redução) de Obrig. Sociais, Tributária 
e Consignações - não circulante 

(9)  639.972  

Aumento (Redução) de obrigações com  pessoal (612.342)  886.317       
Aumento (Redução) de outras obrigações 
circulantes 

(6.320)  (4.096)  

   
Total das Atividades Operacionais

 
250.830

 
781.465

 
Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamentos

 

7.462
 

148.934
 

  
Subvenções Financeiras

 
7.462

 
148.934

 

   Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 

106.496
 

527.004
 Novas Aplicações no Imobilizado

 

106.496

 

527.004

 

   Aumento / (Redução) do Caixa e Equivalente de 
Caixa no Período

 

136.872

 

105.527

 

   Demonstração

 

do Aumento (Redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa

 
  

Caixa e equivalente de Caixa no início do 
exercício

 

251.416

 

145.889

 Caixa e equivalente de Caixa no final do exercício

 

388.288

 

251.416

 
Variação do Caixa no exercício

 

136.872

  

105.527       

 

 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO P ATRIMÔNIO LÍQUIDO

  

DISCRIMINA-
ÇÃO

 

CAPITAL

 

SOCIAL

 

RESERVAS 
DE LUCROS

 

RESERVA

 

DE

 

REAVALIAÇÃO

 

LUCROS OU

 

(PREJUÍZOS) 
ACUMULADO

 

LUCRO 
EXERCÍ-CIO

 

TOTAL

 

 

SALDO EM 31 
DE DEZEMBRO 
DE 2016

 

2.104.991

 

159.455

 

797.272

 

(2.823.322)

 

-

 

238.396

 

Ajuste Exercí cio 
Anterior

 
   

(730)

  

(730)

 

Constituição de 
Reservas:

 
      

Reserva Legal

  

8.985

    

8.985

 

Reserva Especial 
para Aumento 
de Capital 

 
17.970 

   
17.970  

Reserva para 
Expansão

 
 

17.970

    
17.970

 Lucro Líquido

 

Exerc.à 
Disposição 
Assembléia

 

    

134.776

 

134.776

 
SALDO EM 31 
DE DEZEMBRO 
DE 2017

 

2.104.991

 

204.380

 

797.272

 

(2.824.052)

 

134.776

 

417.367

 

Aumento de 
Capital com 
Reservas

 

26.955

 

(26.955)

    

-

 

Amortização, 
Prejuízo 
Acumulado, com 
lucro 2017

 

   

134.776

 

(134.776)

 

-

 

Prejuízo do 
Exercício à 
disposição da

 

Assembléia

 

    

(54.627)

 

(54.627)

 

SALDO EM 31 
DE DEZEMBRO 
DE 2018

 

2.131.946

 

177.425

 

797.272

 

(2.689.276)

 

(54.627)

 

362.740

 

 

4. DIREITOS REALIZÁVEIS - PERMISSIONÁRIOS
Esse grupo de contas está assim constituído:

Natal – RN

Examinamos as demonstrações contábeis da CEASA-RN - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 
DO RIO GRANDE DO NORTE S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, demonstrações dos 
fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Base para opinião com ressalva
Segundo as informações das Notas Explicativas N os 5, 6b, 6c, 6d, 7, 8 e 11, os registros 
contábeis da Companhia não consideram os valores ali explicitados, o que evidencia falha 
administrativa, contábil e de controles internos, inclusive a existência de contingência 
financeira decorrente de assalto a mão armada, conforme consta no Boletim de 
Ocorrência nº 000641/2019, de 08 de janeiro de 2019, refletindo, portanto, o patrimônio 
líquido da Companhia.

c) Estão em estudo às providências para a realização das ações recomendadas pela 
Resolução CFC nº. 1.177/09, de 24.07.2009, que aprovou a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado e 
a Resolução CFC nº. 1.292/10, de 20.08.2010, que aprovou a NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos. O registro dos ativos pelo valor recuperável, tendo como base a 
vida útil-econômica estimada dos bens, deverá ser utilizado para cálculo das depreciações 
já a partir do próximo exercício, alterando a sistemática ora utilizada. 

 

b) Destaque-se que parte do imobilizado é objeto de contenda, inclusive com a penhora 
judicial como segue:

a) Capital Social: O Capital Social de R$ 2.131.946, é composto de 213.194.622 ações, no 
valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real), todas de Ações Ordinárias nominativas, 
representada por títulos singulares ou múltiplos, substituíveis, provisoriamente por 
cautelas. Cada ação confere direito a um voto nas deliberações sociais. Cabe ao Estado do 
Rio Grande do Norte, obrigatoriamente, participação acionária nunca inferior a 51% do 
capital votante, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações com infrigência 
deste disposto. O capital social atual está representado por 99,95% do governo do Estado 
do Rio Grande do Norte, sendo o restante de demais acionistas.

Segundo a cláusula 4ª do Contrato firmado entre a Ceasa/RN e seus permissionários, o 
IPTU incidente sobre as áreas locadas, deve ser ressarcido pelos beneficiários da 
concessão. Como esses valores não têm sido pagos e segundo parecer da coordenadoria 
jurídica, a Empresa deverá, já no primeiro semestre do próximo exercício, providenciar 
cobrança administrativa dos mesmos e caso não obtenha êxito, acionar judicialmente os 
devedores.

a) A composição dessa rubrica está assim configurada:

5. PERMISSIONÁRIOS DIVERSOS - NÃO CIRCULANTE

 

 

8. IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - NÃO CIRCULANTE.

6. IMOBILIZADO

A empresa mantém registrado em seu ativo e passivo não circulante, créditos junto aos 
Permissionários referentes ao IPTU – Imposto Predial Territorial e Urbano, pendentes de 
recebimentos e pagamentos de diversos exercícios, aguardando o seu desfecho para ser 
repassada a Prefeitura do Natal (Ver Nota 10, in fine).

d) Em 27 de dezembro de 2018, foi designada, através da Portaria 307/2018-Presi, 
comissão para levantamento físico dos bens móveis, onde foram levantadas algumas 
irregularidades, tais como a não localização de alguns bens e outros sem condições de uso, 
que serão submetidos a apreciação da Assembleia, considerando ser um fato relevante, 
com reflexos no exercício seguinte.
7. FORNECEDORES
O saldo da conta Fornecedores não contempla o valor aproximado de R$ 3.495.000, 
referente a possíveis obrigações que estão sob análise, para comprovar sua perfeita 
ocorrência, desde 2011, inclusive a existência de uma das ações citadas no item 6.b, 
movida pela Preservice Recursos Humanos Ltda.

09. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

b) Demonstração das Mutações Patrimoniais: A empresa, conforme liberalidade da Lei 
6.404/76, optou por divulgar a Demonstração das Mutações Patrimoniais comparativas 
aos dois exercícios, em substituição a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados

De acordo com a Carta de Advogados, encaminhada a Auditoria do presente Balanço 
Patrimonial, existe Contingência Financeira, decorrente de assalto a mão armada, 
conforme consta no Boletim de ocorrência número 000641/2019 de 08/01/2019, 
refletindo no nosso Patrimônio Líquido, que deverá ser apresentado no próximo exercício.

WOSHINGTON LUIZ PADILHA DE ANDRADE – Diretor Financeiro

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

JALES PEREIRA DA SILVA – Diretor Presidente

10. CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS
As declarações de rendimentos, assim como outros tributos e contribuições sociais, estão 
sujeitos à revisão e eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais 
durante um prazo de cinco anos.

FELIPE HIAGO GOMES  – Coordenador Financeiro
MARIA DE LOURDES B. SANTOS DE MEDEIROS – Contadora CRC 3.654/RN

Conselho de Administração: GUILHERME MORAES SALDANHA - PRESIDENTE, MARIA 
ESTELLA DANTAS, FLAVIO GEORGE MEDEIROS OLIVEIRA, SUELI FERREIRA LOPES DE 
FRANÇA e PAULO JACKSON CASSIANO PESSOA – MEMBROS.

A
CEASA-RN - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A
Av. Capitão Mor Gouveia, 3005.

Contas Correntes - Permissionários 2018  2017  

Mercado Permanente 409.547   375.130    

Mercado Livre 699.983  512.603     

Shopping 875.407  830.857    

Transporte Autorizado 82.366  64.156       

Total 2.067.303  1.782.746  
(-) Perdas Estimadas em Créditos Duvidosos -556.648  -540.461  
Total Líquido a receber 1.510.655  1.242.285  

 

Imobilizado % Deprec. 2018 2017 

Terrenos - 1.035.725 1.035,725 

Edificações 4 4.739.159 4.711.871 

Urbanizações  10 359.554 359.554 

Móveis e Utensílios 10 493.184 505.262 

Veículos 20 613.777 613.777 

Instalações 10 320.479 320.479 

Inst. Comerciais 10 287.983 287.983 

Máq. e Equipamentos 10 295.869 295.869 

Comput. e Periféricos 20 770.323 770.323 

Cozinha Ind e Outros 10 246.003 233.923 

Obras em andamento - 607.865 501.369 

Custo Histórico  9.769.921 9.636.137 

 Depreciação Acumulada  -7.099.401 -6.879.619 

Imobilizado Líquido  2.670.520 2.756.518 

 
RECLAMANTE PROCESSO Nº VALOR –  R$  

Preservice Recursos Humanos 
Ltda. 

0112629-96-2011-8.200001  1.200.000,00  

Prefeitura Municipal do Natal 012009030790-9 54.509,99  
Total  1.254.509,99  

 

Discriminação 2018 2017  

IPTU (Próprio) 711.468 711.468  

IPTU (Permissionários) 6.027.804 6.027.804  

PAES/ PAEX 315.943 315.952  

Parcelamento Lei 11.941/09 -  -  

Parcelamento INSS  -  -  

Parcelamento Lei 12.996/14 -  -  

Programa Especial de Regularização 432.904 432.904  

Total 7.488.119 7.488.128  

 



O Governo do Estado iniciou na 
última sexta-feira, 10, as ações pa-
ra recuperar a barragem de Passa-
gem das Traíras, no município de 
São José do Seridó. Em 2018, o re-
servatório foi listado pela Agência 
Nacional das Águas (ANA) como 
estrutura, em razão dos danos, co-
mo reservatório considerado como 
"preocupante". 

A principal intervenção a ser 
realizada será a abertura de uma 
fenda na ombreira direita, para 
evitar o acúmulo de água e permi-
tir uma análise maior sobre o esta-
do da fundação do açude. 

A abertura da fenda já é o iní-
cio da recuperação, mas a empresa 
ainda vai entregar à Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos (Semarh) 
o projeto da recuperação total do 
reservatório, que prevê ações como 
envelopamento dos taludes e um 
rebaixamento de 1 m do vertedou-
ro. As intervenções vão diminuir 
peso e pressão no reservatório sem 

fazer com que ele perca capacidade 
de acumulação. 

O secretário de Recursos Hídri-
cos, João Maria Cavalcanti, disse 
que já foram enviados ofícios ao 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) e Defesa Civil 
Nacional solicitando R$ 30 milhões 
para iniciar as intervenções. 

A Passagem das Traíras vai 
ficar praticamente seca depois da 
abertura da fenda, mas o titular 
da Semarh explica que não haverá 
prejuízos para a população de Jar-
dim do Seridó, pois a Companhia 
de Águas e Esgotos do RN (Caern) 
vai abastecer a cidade de através 
de captação no açude de Boqueirão 
de Parelhas. 

SEGUNDA-FEIRA, 13.05.2019 Cidades 13

Barragem de Passagem das Traíras

Assessoria/Divulgação

A Secretaria de Saúde de Natal 
(SMS) vai iniciar esta semana os 
estudos para a ampliação do ho-
rário de atendimento de unidades 
básicas de saúde. O Ministério da 
Saúde abriu a possibilidade de os 
postos de atendimento passarem 
a atender até as 22h. Atualmente, 
na capital potiguar e no restante do 
País, os serviços seguem até 17h.

Além disso, o Ministério da 
Saúde vai delimitar que as unida-
des de saúde brasileiras possam 
adotar três tipos de cargas horá-
rias: 40 horas (esquema atual), 60 
horas e 75 horas. Em Natal, a se-
cretaria municipal ainda não defi-
niu qual será a nova carga horária.

O estudo será necessário em 
razão do aumento dos custos para 
a operação dos postos de saúde. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
as unidades públicas teriam de 

aumentar o atual quadro de três 
equipes, como é o mais comum, pa-
ra o total de seis.

Atualmente, de acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Natal tem 58 Unidades Básicas de 

Saúde, quatro Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), um hospital 
público (Hospital de Natal), além 
de uma unidade mista de atendi-
mento 24 horas e um pronto-socor-
ro 24 horas.

Natal tem 58 Unidades Básicas de Saúde que podem ter o atendimento ampliado

Atendimento médico nos postos de 
saúde de Natal poderá ser ampliado

Governo do Estado inicia análise
para reformar Passagem das Traíras

Portaria do Ministério da Saúde abriu a possibilidade de os postos de 
atendimento passarem a atender estender horário das 17h até as 22h

Serviço

No Seridó

Reprodução / Ascom

A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) inau-
gurou na manhã da última sexta-
-feira, 10, o Laboratório de Plasti-
nação (LabPlast), único do Brasil 
a ser construído especificamente 
para a técnica de plastinação – 
conservação de espécime biológico 
a partir da substituição de água e 
gordura por polímeros no interior 
dos tecidos. 

O trabalho resulta em mate-
riais secos, sem odor e com estado 
anatômico natural até em nível 
celular, utilizados para estudo da 
anatomia humana.

Considerado o maior labora-
tório de plastinação da América 
Latina, o LabPlast está construí-
do no prédio do Centro de Bioci-
ências (CB) do campus central. 
Foram investidos R$ 480 mil em 

obras de instalações físicas e R$ 
230 mil em equipamentos especí-
ficos para o local.

Além de ser utilizado por es-
tudantes das áreas biológicas e de 
saúde no campus central, o labo-
ratório atende os campi da Escola 
Multicampi de Ciências Médicas 
(EMCM), em Caicó, cuja gestão foi 
parceira do Departamento de Mor-
fologia e do Centro de Biociências.

UFRN inaugura maior laboratório 
de plastinação da América Latina

Novidade

Laboratório custou R$ 710 mil

Cícero Oliveira
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A governadora Fátima 
Bezerra assinou o decreto de 
reativação da Lei Câmara 
Cascudo, que prevê a renún-
cia fiscal de R$ 3 milhões 
para promover projetos cultu-
rais no Rio Grande do Norte. 
Pelo texto, fica prorrogada 
até 30 de setembro de 2019 a 
data para a concessão do be-
nefício para financiamento de 
projetos culturais no Estado.

"Em breve estaremos 
anunciando outras medidas 
para promover a cultura em 
nosso Estado”, declarou a go-
vernadora.

O incentivo estava sus-
penso desde o final do ano 
passado. Com a renovação do 
prazo, a Fundação José Au-
gusto planeja novas ações. O 
programa consiste na renún-
cia fiscal a partir do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços 
(ICMS) das empresas que 
destinam o recurso a projetos 
culturais.

A seleção dos projetos é 
feita pela Comissão da Cul-
tura presidida pela Fundação 
José Augusto (FJA) e o pro-
ponente viabiliza a captação 
junto à iniciativa privada do 
recurso aprovado.

A Lei Câmara Cascudo foi 
criada em dezembro de 1999  
e já disponibilizou cerca de R$ 
78 milhões em recursos. Esse 
montante já beneficiou mais 
de 500 projetos.

Lei Câmara 
Cascudo é 
prorrogada até 
30 de setembro

Incentivo cultural

Governadora Fátima Bezerra

José Aldenir / Agora RN

 PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
A Energisa Soluções S.A., CNPJ 07.005.880/0012-43, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Operação para a 
Oficina de armazenamento e enchimento de óleo isolante, localizada 
na Avenida Antônio Severiano da Câmara, nº 1983 C, Centro, João 
Câmara/RN. Júlio Cesar Ragone Lopes - Diretor de Operações.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - 30 (trinta) dias

AVISO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

1º Leilão: 21/05/2019 às 11hrs                                                          2º Leilão: 05/06/2019 às 11hrs

A CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
70.144.357/0001-29, sediada à Avenida Assis Chateaubriand, nº 1067, sala 03, Centro Comercial Ione Mou-
sinho Moreira, bairro de São Sebastião, CEP 59215-000, município de Nova Cruz/RN, torna público aos in-
teressados que venderá, pela maior oferta, respeitando o preço mínimo de venda, no estado físico e jurídico 
em que se encontra, o imóvel recebido em garantia, no contrato inadimplente de Alienação Fiduciária pelo 
Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, discriminado abaixo: “UM LOTE, sob o nº 91 (noventa e um), da Quadra 
R, situada na Via Local 1-A, integrante do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO QUINTAS DA 
SERRA I”, no município de Serra de São Bento/RN, com área privativa de 1.250,00m², área comum de 
1.968,91m², totalizando 3.218,91m², com fração ideal em relação a área total 322891,3051/4273790000, 
limitando-se: ao Norte, com 25,00m, com Via Local 1ª; ao Sul, com 25,00m, com terceiros; ao Leste, 
com 50,00m, com a Gleba 90; e ao Oeste, com 50,00m, com a Área Verde 02, conforme Matrícula 330 
do Ofício Único de Serra de São Bento, Comarca de São José de Campestre/RN” - Valor de Avaliação 
– R$ 85.000,00. Em segundo leilão, sobredito imóvel somente poderá ser vendido pelo valor total da dívida, 
que perfaz a quantia de R$ 104.668,04. O Edital de Leilão do qual é parte integrante o presente Aviso de 
Venda, estará a disposição dos interessados, no escritório do Leiloeiro ROBERTO ALEXANDRE NEVES 
FERNANDES FILHO, sito à Av. Lima e Silva, 1456, Lagoa Nova, sala 08, Natal/RN. O primeiro leilão reali-
zar-se-á no dia 21/05/2019 às 11hrs, e caso tenha, será o segundo no dia 05/06/2019 às 11hrs, no escritório 
do leiloeiro acima identificado, na presença dos interessados

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GRANDE CASA DE TRANSFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 29.472.611/0001-14, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença de Operação, para Industria de triagem, armazenamento 
e comercialização de sucatas em geral, Localizado na Rodovia RN 227, 10000, Salina da Cruz, 
Guamaré/RN.

JOAQUIM FRANCISCO DE MORAIS
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

A firma CAIO CÉSAR ARAÚJO DUTRA - ME, de CNPJ: 26.826.326/0001-66, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação- LRO para o Comércio Varejista de Madeira 
e Artefatos, localizado na Rua Cel. João Damasceno, 164 – Centro – Jucurutu/RN.

CAIO CÉSAR ARAÚJO DUTRA
Dir. Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SALBRÁS – Indústria, Comércio e Transporte de sal do Brasil LTDA, CNPJ: 
08.148.332/0001-20, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com validade até 28/04/2024 para 
a atividade Extração de Sal Marinho, localizado no Sítio Góis, s/n – Zona rural, Mossoró/RN.

Nycolas Kerensky
Empreendedor

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

SERV-TRANS LOGISTICA LTDA CNPJ: 08.171.343/0001-20, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação de Licença de operação - RLO para Transporte de carga perigosa (Água 
produzida em esgoto de petróleo) com uma capacidade de 30 Toneladas, Rua Hernandes Alves 
Pereira nº 28, Planalto 13 de Maio no Município de Mossoró /RN.

SERV-TRANS LOGISTICA LTDA
Requerente

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

LUSOTEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E HOTELEIROS S/S LTDA, CNPJ: 04.676.667/0001-
60, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para um Apart Hotel, 
localizado na Av. Antônio Florêncio, 1339, Centro, Tibau do Sul/RN.

VINCENT ADOLF TOYE
PROPRIETÁRIO
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X2
Imperatriz Treze

2

X0
Náutico Ferroviário

1

X0
Globo Sampaio Corrêa

1

X- - 
*Botafogo Santa Cruz

- - 

X1
Confiança ABC

0

CAMPEONATO
BRASILEIRO
3ª Rodada - Série C

 TIME PG JG VI SG

1  Ferroviário-CE 7 3 2 4

2  Sampaio Corrêa-MA 7 3 2 3

3  ABC-RN 4 3 1 1

4  Imperatriz-MA 4 3 1 0

5  Náutico-PE 3 3 1 -1

6  Globo-RN 3 3 1 -1

7	 	Confiança-SE	 3	 3	 1	 -3

8  Treze-PB 3 3 0 0

9  Botafogo-PB 2 2 0 0

10  Santa Cruz-PE 1 2 0 -3

CLASSIFICAÇÃO

*Partida entre Botafogo e Santa Cruz, será realizá hoje às 20h

Se o torcedor do ABC espera-
va, neste domingo, 12, por uma 
atuação diferente e convincente do 
elenco na partida diante do Con-
fiança-SE, fora de casa pela Série 
C, se frustou. Jogando no estádio 
Batistão, o Alvinegro fez mais um 
jogo ruim e saiu de campo derrota-
do com o placar de 1 a 0.

Na primeira etapa, o Con-
fiança teve pelo menos três boas 
chances de abrir o marcador, mas 
parou nas defesas de Edson que 
mais uma vez salvou a pele abe-

cedista em várias oportunidades. 
O gol da vitória foi marcado já no 
final da partida, aos 43 minutos 
do 2º tempo, com Bruninho, de 
cabeça.

Diante do revés, o primeiro 
do ABC nesta edição da Série C, 
a equipe estacionou nos 4 pontos 
conquistados e, por enquanto, se-
gue na terceira colocação do Gru-
po A. Essa condição pode mudar 
a depender do resultado de Bota-
fogo-PB e Ferroviário-CE, que se 
enfrentam na segunda-feira, 13.Revés em Aracaju foi o primeiro do ABC na atual edição do Campeonato Brasileiro

ABC vai mal de novo e perde para o Confiança-SE
Andrei Torres / ABC FC

O América conseguiu mais um 
bom resultado no Campeonato 
Brasileiro. O time do técnico Moa-
cir Júnior goleou – mais uma vez 
– no segundo compromisso válido 
pelo Campeonato Brasileiro. Na 
tarde/noite desse sábado, 11, vés-
pera do Dia das Mães, o alvirrubro 
bateu o América-PE, na Arena das 
Dunas, por 4 a 0 com gols de Jean 
Patric (2), Kaike e Adenilson.

Com o resultado, o clube po-
tiguar chegou aos seis pontos em 

dois jogos, tendo marcado dez gols, 
não sofrido nenhum e assumido a 
liderança isolada do Grupo A6 do 
Brasileirão. 

O próximo confronto do Alvirru-
bro pela Série D do Brasileirão está 
marcado para o dia 18 de maio, um 
sábado, às 17h, também na Are-
na das Dunas, contra o Bahia de 
Feira/BA. Esse é o duelo esperado 
como o mais complicado da chave, 
vez que o time baiano vem de boa 
campanha no Estadual. Atacante Jean Patric fez dois gols na goleada de 4 a 0 sobre o América-PE em Natal

América goleia xará de Pernambuco e se 
isola na liderança do seu grupo na Série D 

Campeonato Brasileiro

Lucas Mota / América

Com os 4x0 do sábado, clube potiguar chega a 
seis pontos em dois jogos, dez gols marcados


