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Concurso da Polícia Civil 
fi cará para o próximo ano
Após cancelar contrato com banca organizadora por suspeita de violação em lotes de provas, Secretaria 
Estadual de Administração e Recursos Humanos abriu um novo processo administrativo, o que leva tempo.

ADIAMENTO 08

ESPORTE 16VERBA 04

Editora potiguar 
lança livro sobre 
craques da Copa
do Mundo da Rússia

Bancada escolhe 
áreas para receber 
R$ 169 milhões
em emendas

Obra “Adeus, Copa! 11 craques 
do Mundial 2018 em crônica e 
prosa” é assinada por 11 autores. 
Francês Griezmann (foto) é um 
dos personagens.

Deputados federais e senadores 
do Rio Grande do Norte vão 
destinar recursos para os setores 
de saúde, educação, segurança, 
recursos hídricos e turismo.

ADIAMENTO 08

Câmara discute licitação
dos transportes esta semana

ÔNIBUS 04

Vereadores esperam receber na quarta-feira secretária da STTU, 
técnicos e representantes de empresas para discutir projeto.

Expansão no crédito
Sicredi-Credsuper, presidida por Manoel Santa Rosa 
(foto), se fi lia ao Sicoob e amplia atuação no Estado.
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Por Redação

O segredo é o timing

Se não quiser repetir o erro do governador Robinson Faria 
(PSD) – que só deixou para anunciar e enviar para a Assembleia 
Legislativa medidas para controle das contas públicas no fi nal 

do governo, sem muito sucesso –, a governadora eleita Fátima Bezerra 
(PT) precisa agir nos momentos iniciais da sua gestão. Parafraseando 
o Ciro Gomes, presidente e governadores em início de mandato têm 
poderes quase imperiais no Brasil, de modo que as medidas mais 
importantes e enérgicas devem ser adotadas no começo, quando o 
governo tem respaldo popular e capital político sufi ciente para mexer 
e remexer em áreas estratégicas da administração. Fátima Bezerra e 
sua equipe têm de pensar logo em ações para ordenar o gasto público 
do Estado. Logo, para não perder o timing.

>> Vamos conversar. A 
governadora eleita Fátima Bezerra 
tem prometido que fará um governo 
do diálogo. “Superar a crise exige 
o esforço e a colaboração de todos, 
poderes e segmentos da sociedade. 
Vamos reinserir o Rio Grande do 
Norte nos trilhos do desenvolvimento 
econômico e social”, disse.

>> Pacto. Um dos diálogos mais 
aguardados é o que envolve 
representantes dos demais 
poderes: Legislativo e Judiciário. 
Na campanha, Fátima Bezerra 
disse mais de uma vez que era 
inconcebível a manutenção do 
sistema atual de repasses e que era 
preciso “repactuar” isso. O problema: 
sustentados pelo Executivo, alguns 
poderes têm feito caixa com as 
sobras do orçamento, enquanto 
poderiam devolver para o Tesouro 
Estadual. É o que Fátima vai propor.

>> Foi pro brejo. Apesar de 
nenhuma das partes admitir, a 
relação do prefeito Álvaro Dias 
com o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves parece ter azedado de vez. 
Nos últimos dias, o atual chefe 
do Executivo começou a faxina, 
exonerando secretários e cargos 
remanescentes do antigo governo. 
A relação estremeceu durante a 
campanha para deputado estadual. 
Álvaro Dias e Carlos Eduardo 
estiveram em lados opostos: o 
prefeito apoiou o fi lho, Adjuto Dias, 
enquanto Carlos Eduardo teria 
atuado fortemente nos bastidores 

COLUNA DOAGORA
redacao@agorarn.com.br

“Sua escolha foi a que 
a sociedade brasileira 

faria, se consultada”
Ministro Luiz Fux, do Supremo 

Tribunal Federal, sobre escolha do juiz 
Sérgio Moro para ministro da Justiça 

no governo Bolsonaro 

>> Controvérsia. A indicação 
do juiz federal Sérgio Moro, 
responsável pelo julgamento 
de processos da Lava Jato 
na primeira instância, para 
o Ministério da Justiça tem 
dividido opiniões. Enquanto 
uma ala vê a escolha com 
bons olhos, por simbolizar o 
combate à corrupção, outra 
ala entendeu que a indicação 
legitima parte do discurso do 
PT, que acusa o juiz de ser 
partidário e imparcial.

para alavancar a vereadora Nina 
Souza, utilizando inclusive a 
estrutura de cargos da Prefeitura.

>> Emendas. A Comissão de 
Finanças da Câmara de Natal 
estabeleceu que os vereadores têm 
até 19 de novembro para enviar suas 
indicações de emendas impositivas 
para o orçamento de 2019.

>> Preocupação 1. Representantes 
das federações de produtores e 
trabalhadores da agricultura no 
Rio Grande do Norte, José Vieira 
e Manoel Cândido manifestaram 
preocupação com a possibilidade de o 
próximo governo unir os ministérios 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e do Meio Ambiente.

>> Preocupação 2. Presidente 
da Faern, que congrega produtores 
do Estado, José Vieira disse estar 
“preocupado”. De acordo com ele, 
a narrativa de ambientalistas 
poderia transformar o agronegócio 
no principal vilão dos problemas 
ambientais.

>> Preocupação 3. Atual 
presidente da Fetarn, a federação 
dos trabalhadores da agricultura do 
RN, Manoel Cândido vê a possível 
fusão ministerial como “muito ruim”. 
Na opinião dele, a junção das duas 
pastas representaria na verdade 
uma submissão do meio ambiente 
ao agronegócio. Com a repercussão, 
o presidente eleito Jair Bolsonaro 
(PSL) indicou recuo da proposta.

Fábio Rodrigues Pozzebom / Ag. Brasil

Nelson Júnior / STF
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Governo do RN dá 
continuidade à folha 
na quarta-feira, 7

O Governo do Rio Grande 
do Norte anunciou que vai 
pagar na próxima quarta-feira, 
7, independentemente da faixa 
salarial, os vencimentos de outubro 
dos servidores públicos estaduais 
da área de segurança pública e 
que trabalham no Gabinete Civil e 
na Vice-Governadoria. Nesta data, 
receberão todos os grupos.

No sábado, 10, deverão 
receber os servidores ativos da 
saúde (todas as faixas salariais) e 
demais servidores ativos e inativos 
que ganham até R$ 5 mil.

Para a faixa acima de R$ 5 
mil, o Governo informou que irá 
acompanhar as receitas e anunciar 
em breve a data de pagamento.

De acordo com o Executivo, 
no último dia 31 receberam, dentro 
do mês trabalhado, os servidores 
da Educação e de órgãos com 
arrecadação própria. 

José Aldenir / Agora RN

Salário na conta para funcionalismo

SEGUNDOS
EM QUINZE

Ezequiel cria projeto de 
proteção aos autistas
O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, 
deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), 
apresentou um projeto de lei que 
institui as diretrizes para a Política 
Estadual de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). A Assembleia lançou 
na semana passada uma campanha 
de conscientização sobre o tema.

João Gilberto / ALRN
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FESTA DA 
BRICOLAGEM

Os melhores
preços do ano.
Venha aproveitar.

Até 20/11

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M
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www.leroymerlin.com.br

 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para 
verificar demais condições. Ofertas válidas de 05/11 até 20/11/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

R$ 109,90 
 cada  

MOP NOVIÇA TWISTERMOP NOVIÇA TWISTERMOP NOVIÇA TWISTER
Indicado para limpar e Indicado para limpar e Indicado para limpar e 
MOP NOVIÇA TWISTER
Indicado para limpar e 
MOP NOVIÇA TWISTERMOP NOVIÇA TWISTER
Indicado para limpar e 
MOP NOVIÇA TWISTERMOP NOVIÇA TWISTER
Indicado para limpar e 
MOP NOVIÇA TWISTER

secar pisos amadeirados, secar pisos amadeirados, secar pisos amadeirados, 
Indicado para limpar e 
secar pisos amadeirados, 
Indicado para limpar e Indicado para limpar e 
secar pisos amadeirados, 
Indicado para limpar e Indicado para limpar e 
secar pisos amadeirados, 
Indicado para limpar e 

frios e sintéticos. Bettanin.frios e sintéticos. Bettanin.frios e sintéticos. Bettanin.
secar pisos amadeirados, 
frios e sintéticos. Bettanin.
secar pisos amadeirados, secar pisos amadeirados, 
frios e sintéticos. Bettanin.
secar pisos amadeirados, secar pisos amadeirados, 
frios e sintéticos. Bettanin.
secar pisos amadeirados, 

CÓDIGO: 89170095CÓDIGO: 89170095CÓDIGO: 89170095

R$ 249,90 
 cada  

LAVADORA DE LAVADORA DE LAVADORA DE 
ALTA PRESSÃOALTA PRESSÃOALTA PRESSÃO
LAVADORA DE 
ALTA PRESSÃO
LAVADORA DE LAVADORA DE 
ALTA PRESSÃO
LAVADORA DE LAVADORA DE 
ALTA PRESSÃO
LAVADORA DE 

Mod. HLX110V, Mod. HLX110V, Mod. HLX110V, 
1563 libras, 220V. Tekna.1563 libras, 220V. Tekna.1563 libras, 220V. Tekna.
CÓDIGO: 89565322CÓDIGO: 89565322CÓDIGO: 89565322

Exclusividade  

acompanha 
extensor
de 10cm
extensor
de 10cm
extensor

R$ 99,90 
 cada  

GRADE PARA PORTA
84cmx70cm. Standers.
CÓDIGO: 89326916

R$ 16,90 
 m2  

FORRO PVC
Mod. Rígido, 500cmx22cm, 
na cor branca. Araforros.
Mod. Rígido, 500cmx22cm, 
na cor branca. Araforros.
Mod. Rígido, 500cmx22cm, 

CÓDIGO: 89347174

R$ 15,90 
 cada  

LÂMPADA LED DICRÓICALÂMPADA LED DICRÓICA
4,5W, luz branca ou 
amarela, bivolt. Galaxy.
4,5W, luz branca ou 
amarela, bivolt. Galaxy.
4,5W, luz branca ou 

A partir de 6 unidadesA partir de 6 unidades
amarela, bivolt. Galaxy.
A partir de 6 unidades
amarela, bivolt. Galaxy.

R$ 12,90 cada cada
Economiza energia diretamente.
CÓDIGO: 89871061-89871075

R$ 199,90 
 cada  

LUSTRE CANDELABRO LUSTRE CANDELABRO 
Mod. Treviso, para 3 lâmpadas, Mod. Treviso, para 3 lâmpadas, 
bivolt. Bronzearte.bivolt. Bronzearte.
Mod. Treviso, para 3 lâmpadas, 
bivolt. Bronzearte.
Mod. Treviso, para 3 lâmpadas, Mod. Treviso, para 3 lâmpadas, 
bivolt. Bronzearte.
Mod. Treviso, para 3 lâmpadas, 

Utilize lâmpadas vela. 
Lâmpada não inclusa.
CÓDIGO: 89295556

16,9016,90

Exclusividade  

R$ 49,90 
 cada  

ASSENTO SANITÁRIO ASSENTO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL
Mod. Plus, almofadado, 
na cor branca. Sensea.
CÓDIGO: 89664120

R$ 12,90 
 m2  

PISO MARANHÃO 51X51PISO MARANHÃO 51X51
Classe A, uso interno, borda 
arredondada. Elizabeth.
Caixa com 2,34m2Caixa com 2,34m2Caixa com 2,34m
CÓDIGO: 89856291

Exclusividade  

R$ 64,90 
 cada  

CUBA DE COZINHA SIMPLES
Nº 1, 12cmx33cmx49cm, em inox, 
no acabamento brilhante.
CÓDIGO: 89534193

R$ 9,90 
 cada  

MINI DECK
30cmx30cm, em Pinus Autoclavado. Madvei.30cmx30cm, em Pinus Autoclavado. Madvei.
A partir de 8 unidades   R$ 8,90 cada cada
www.fsc.org FSC ® N002572® N002572®

CÓDIGO: 89206740

Foto Ilustrativa

Foto Ilustrativa
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Bancada federal decide aplicar 
R$ 169 milhões em cinco áreas

EMENDAS

Felipe Maia / Assessoria

Deputados e senadores decidiram destinar recursos para as áreas
de educação, saúde, segurança, recursos hídricos e turismo de Natal

A bancada parlamentar federal 
do Rio Grande do Norte defi niu a 
destinação das emendas coletivas 
para o Orçamento da Geral da União 
de 2019. Cada parlamentar apresen-
tou uma sugestão, e seis emendas 
foram defi nidas consensualmente.

Durante a reunião, a banca-
da optou que, dos R$ 169 milhões 
do valor disponível para emendas 
impositivas, serão destinados: R$ 
20 milhões para a educação; R$ 30 
milhões para a saúde; R$ 40 milhões 
para a segurança pública; e R$ 55 
milhões para a área de segurança 
hídrica, sendo R$ 50 milhões para a 
Barragem de Oiticica e R$ 5 milhões 
para o Ramal do Apodi.

A capital do Estado, Natal, tam-
bém receberá recursos. Serão dire-
cionados R$ 24,6 milhões, que serão 
utilizados para a construção do Ter-
minal Turístico da Redinha.

As outras emendas que cada 
parlamentar do RN poderá indicar 
individualmente poderão ser defi ni-

das até quinta-feira, 8.
De acordo com coordenador da 

bancada federal, deputado Felipe 
Maia (DEM), os parlamentares rece-
beram os pleitos apresentados pelos 
representantes e várias entidades 
do Estado e  analisaram a melhor 
forma para atender as demandas do 

Rio Grande do Norte.
“A bancada concentrou as emen-

das impositivas nas principais áreas 
de interesse e anseio dos potiguares 
e, por serem impositivas, o recurso 
sairá, diferente de anos anteriores 
em que não havia essa certeza ”, co-
mentou o parlamentar. 

Parlamentares se reuniram para defi nir destinação de emendas coletivas

CÂMARA

Secretária da STTU falta, e discussão 
sobre licitação dos ônibus é adiada

José Aldenir / Agora RN

Prevista para a última quinta-
-feira, 1°, a reunião dos vereadores 
com a secretária de Mobilidade Ur-
bana de Natal, Elequicina Santos, 
não ocorreu. A titular da STTU so-
licitou o adiamento das discussões 
para poder comparecer junto com os 
representantes da empresa de con-
sultoria responsável pelos estudos 
para a regulamentação do transpor-
te público da capital.

O encontro, que agora deverá 
acontecer na quarta-feira, 7, servirá 
para discutir aspectos do projeto de 
lei que autoriza a Prefeitura a abrir 
licitação para o sistema público de 
transporte na cidade.

A Câmara já havia aprovado um 
projeto em 2015, mas, após duas li-
citações desertas, a Prefeitura enca-
minhou novo texto – com mudanças 
para tornar a licitação mais atrativa 
para as empresas, que hoje operam 
sem regulamentação específi ca.

“Temos muito a discutir. A Pre-
feitura rebaixou nesse projeto os 
direitos já aprovados pela Câmara 
que tratam do piso baixo, ar con-
dicionado, linhas noturnas, entre 
outros, deixando à disposição das 
empresas. Queremos que a própria 

STTU normatize isso”, explicou o 
vereador Sandro Pimentel (PSOL), 
que preside a comissão de Planeja-
mento Urbano na Casa.

Nesta e na Comissão de Trans-
portes da Câmara Municipal, o pro-
jeto recebeu parecer contrário. 

Vereadores analisam projeto que autoriza Prefeitura a abrir licitação pública

ALIADOS

Nina nega desavença 
com Álvaro Dias e diz 
que segue na base

A vereadora Nina Souza (PDT) 
negou distanciamento político 
do prefeito Álvaro Dias (MDB) 
e afi rmou que segue na base 
governista na Câmara Municipal 
de Natal. De acordo com Nina, sua 
candidatura a deputada estadual 
nas eleições de 2018 com apoio do 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 
(PDT) não gerou desavença com 
Álvaro Dias, que lançou seu fi lho 
Adjuto Dias (MDB) como candidato 
ao mesmo cargo.

“Não sei a quem interessa 
fomentar esse afastamento entre eu 
e Álvaro, com intrigas. Em nenhum 
momento, eu reclamei do prefeito 
ou tive qualquer desentendimento 
com ele. Nós estamos preocupados 
com o desenvolvimento da cidade", 
declarou a vereadora. 

José Aldenir / Agora RN

Vereadora Nina Souza, do PDT

SEGUNDOS
EM QUINZE

Kelps cobra agilidade
da equipe de transição
O deputado estadual reeleito Kelps 
Lima (Solidariedade) cobrou da 
governadora eleita do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
a apresentação da equipe que 
fará a transição do atual para o 
próximo governo estadual. Em 
pronunciamento na Assembleia 
Legislativa, o parlamentar disse que 
o ato é fundamental para que os 
novos secretários tenham acesso 
a dados e informações para que 
as secretarias possam funcionar 
já a partir do primeiro dia do novo 
governo. “A governadora eleita não 
pode repetir os erros dos governos 
passados", destacou Kelps.

Eduardo Maia / ALRN
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Senador denunciado por ser 
lobista dos cartórios

O projeto aumentando em 747% valores cobrados pelos 
cartórios do DF para carimbar papéis, para reconhecer 
fi rmas ou autenticar fotocópias, lançou luz sobre o 

milionário lobby dos donos de cartórios, que há anos atua no 
Congresso. Em acalorada discussão na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), o senador José Pimentel (PT-CE) apresentou voto 
em separado, apontou para o colega Hélio José (Pros-DF), em fi m 
de mandato, e o acusou de ser “lobista de cartório”.

1 >> Origem da tunga
O aumento abusivo, que vários 
senadores atribuem ao lobby dos 
cartórios, foi ofi cialmente apresentado 
pelo Tribunal de Justiça do DF.

2 >>É lobby mesmo
José Pimentel lembra que o próprio 
TJ-DF não vê necessidade de taxa 
para “reaparelhamento” do tribunal 
porque os recursos vêm da União.

3 >> Desejo antigo
O abuso veio à tona em 2017, quando 
o senador Antonio Reguffe (sem-
partido/DF) denunciou o projeto dos 
cartórios.

4 >>Pacote de maldades
O reconhecimento de fi rma em DUT 
aumentará 747%, mas há diversos 
aumentos acima de 100%, apesar da 
infl ação abaixo de 3%.

>> Porteiro, só ateu
No primeiro dia de trabalho como prefeito 
do Recife, nos anos 1960, Augusto Lucena 
reuniu a assessoria. Tinha pressa. Mas a 
reunião era interrompida a todo instante 
por pessoas que queriam cumprimentar 
o novo prefeito. Ele pediu à secretária 
que mandasse o porteiro informar que ele 
não se encontrava. Momentos depois, ela 
voltou para dizer que não seria possível:
- O porteiro é protestante e disse que não pode mentir...
Segundo relatam jornalistas da época, Lucena não contou conversa:
- Então a senhora me arranje um porteiro ateu!

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ “Mera 

especulação 
maldosa e sem 
credibilidade”

Jair Bolsonaro defi ne: nomes que 
não anunciar através das redes 

são “especulação”

>> ‘Guia da transição’ 
orienta a equipe de 
Bolsonaro
O governo Michel Temer 
concluiu nesta quarta (31) um 
Manual, sob o título de “Guia 
informativo Simplifi cado 
para a Equipe de Transição”, 
destinado a orientar a equipe 
de transição do presidente 
eleito Jair Bolsonaro sobre 
deveres e direitos de cada 
futuro integrante do novo 
governo. O manual inclui 
informações práticas sobre 
uso de carro ofi cial (agora 
restrito a ministros), telefone 
celular funcional, diárias etc. 
A iniciativa foi do ministro-
chefe da Secretaria Geral, 
Ronaldo Fonseca.

>> Valha-nos, Deus 
Cotado para Minas e Energia, 
o economista Adriano Pires foi 
assessor da Agência Nacional do 
Petróleo, que obriga refi narias 
e destilarias a entregarem 
seus produtos ao cartel das 
distribuidoras/atravessadoras. E 
defende a política criminosa da 
Petrobras de reajustes diários.

>> Lorota tem limite
O poderoso chefão das 
distribuidoras Rubens Ometto 
contou lorotas na Conferência 
Datagro, em São Paulo, 
“defendendo o livre comércio”. É 
tudo o que não pratica. Pressiona 
contra o direito de usinas e 
refi narias de vender etanol, 
gasolina e diesel aos postos, 
reduzindo o preço fi nal. 

>> Mordomias
O “Guia Informativo Simplifi cado” 
esclarece, por exemplo, quem no 
Poder Executivo ganha auxílio-
moradia, diárias ou passagens 
aéreas.

>> Limite de celular
O manual da transição também 
mostra que alguns servidores terão 
direito a celular ofi cial, mas, se 
exceder o limite, é ele quem paga.

>> Apoio
Além do manual, o governo temer 
preparou um completo dossiê sobre 
o País e sobre o governo, destinado 
a facilitar a vida da nova gestão.

>> Ministro Magno
Esta defi nida a denominação 
do ministério que o presidente 
Bolsonaro vai confi ar a seu 
amigo e senador Magno Malta: 
Desenvolvimento Social, Família 
e Direitos Humanos. Inclui 
Mulheres e Igualdade Racial.

HUMBERTO

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

Durante a campanha política, nos 
embates facebookianos, li várias vezes 
por parte dos petistas, que o problema 
nem sempre era o próprio Bolsonaro, e 
sim seus seguidores, que empoderados 
pelo “discurso de ódio” iam sair matan-
do, perseguindo, promovendo barbárie 
em nome dele.

Fiquei prestando atenção. Verda-
deiras multidões recebiam o candidato, 

muito superiores às da esquerda, não 
acontecia nada, tudo na ordem, não se 
quebrava nada, não atacavam ninguém, 
tudo terminava na paz.

O tempo passou e o candidato levou 
uma facada bem no meio dos seus, que 
para meu espanto, não mataram o ca-
ra. Apesar da violência contra o 17, não 
soube de nenhuma revolta nacional de 
insatisfação com bagunça generalizada, 
ataque aos petistas ou caça as bruxas.

Se alguém se sentir empoderado a 
matar mulheres, negros e homossexu-

Os empoderados

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO 

ais -agora que o candidato ganhou, ele 
mesmo propôs que a pena seja dobra-
da, incrivelmente uma proposta nunca 
antes na história do petismo, proposta.

Durante os últimos governos pe-
tistas, todo tipo de perseguição, morte, 
violência, contra todas as raças, mino-
rias, ocorreram em números crescentes, 
fi cando a pergunta, foram empoderados 
pela submissão do petismo aos crimino-
sos, aos estupradores, aos machistas e 
homofóbicos?

Parece que sim. Nos governos 
petistas houve empoderamento destes 
tipos, que protegidos por milhares de de-
clarações os tornando coitados, vítimas 
do sistema, da tal elite branca, foram 
sentindo o clima de boa vizinhança, de 
acatamento de suas transgressões, com 
instalação de audiências de custódia, 
dispensa para festas comemorativas e 
feriados, assistência dos direitos huma-

nos, entidades internacionais, muitas 
vezes tendo advogados a disposição, 
minutos após os delitos, num clima de 
camaradagem e respeito mútuo, tornan-
do os ataques de todo tipo coisas triviais, 
uma vez que o governo, não demonstra-
va pulso forte para dizer não ao crescen-
te banditismo contra tudo e contra todos.

O PT com sua política então em-
poderou criminosos que passaram a 
explodir agencias bancárias, matar, 
roubar, estuprar, espancar mulheres, até 
sorrindo quando eram presos.

Caso Bolsonaro no poder empodere 
pequenos grupos neonazistas, a socie-
dade e ele mesmo vão reagir, fi cando a 
dúvida no ar se os petistas vão come-
morar esses eventos ou sinceramente 
combater.

Caso decidam combater, leis duras 
precisam aprovar.

Que situação, rapaz... 
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Novo concurso da Polícia Civil 
será realizado apenas em 2019

ADIAMENTO

José Aldenir / Agora RN

Secretaria Estadual de Administração abriu novo processo administrativo 
para a realização do certame e também formar comissão organizadora 

O concurso da Polícia Civil está 
previsto para acontecer apenas em 
2019. A Secretaria Estadual de Ad-
ministração e Recursos Humanos do 
Rio Grande do Norte (Searh) abriu 
um novo processo administrativo 
para a realização do concurso, e o 
processo licitatório exige a formação 
de uma nova comissão.

Segundo o secretário da Searh, 
Marco Antônio Medeiros, está sendo 
aguardada a indicação de represen-
tantes para a formação da comissão. 
“A secretaria aguarda a indicação 
de representantes dos órgãos com-
petentes para constituir a comissão. 
De qualquer forma, as provas do 
concurso certamente fi carão para 
2019, uma vez que, para este ano, 
não há mais tempo hábil para tal”, 
declarou Marcos.

Ainda de acordo com o secretá-
rio, os prazos concretos serão esta-
belecidos após a formação da nova 
comissão. “Só saberemos os prazos 
exatos após a comissão, quando for-
mada, defi nir o cronograma do pro-
cesso seletivo”, pontuou.

No mês de outubro, o Governo 
do Estado cancelou o contrato com 
a banca do concurso da Polícia Ci-
vil devido uma possível violação 
dos lotes de provas, duplicidade de 
questões e ausência de lista de pre-
sença para candidatos. Os indícios 
levaram à suspensão por decisão 
da Justiça.

A seleção iria ofertar 302 vagas 

para os quadros da Polícia Civil - 
sendo 41 para delegado, 26 para 
escrivão e 235 para agente. 

A suspensão do concurso acon-
teceu após questionamentos feitos 
pela Defensoria Pública do Estado 
(DPE), Ministério Público (MP), As-
sociação dos Escrivães de Polícia Ci-
vil (Adepol) e Sindicato dos Policiais 
Civis do (Sinpol). 

Concurso público prevê a contratação de 302 novos policiais civis

LIXO

Vera Cruz vai receber aterro sanitário 
para atender regiões Agreste e Litoral

José Aldenir / Agora RN

O município de Vera Cruz, na 
região metropolitana de Natal, será 
sede da quarta unidade de aterro 
sanitário no Rio Grande do Norte. 
A estrutura vai receber resíduos de 
cidades do Agreste e do Litoral Sul 
Potiguar.

Antes do início da construção, o 
município será sede de uma audi-
ência pública para discutir a obra 
nesta segunda-feira, 5. “Os cidadãos 
irão receber todas as informações do 
projeto, como os ganhos ambientais 
e econômicos”, explica o engenheiro 
sanitarista Sérgio Pinheiro, que é  
responsável pelo empreendimento.

Em entrevista para o progra-
ma “Jornal das 6”, da rádio 96 FM, 
Sérgio Pinheiro explicou que o novo 
aterro poderá atender até 35 cida-
des. “Vai gerar uma nova cadeia de 
serviços para a região, pois haverá 

geração de empregos e abertura de 
novas atividades comerciais”, disse. 
A construção do novo empreendi-
mento sanitário, feito por fi nancia-

mento privado, deverá ser feito em 
até seis meses. A estrutura deverá 
ocupar uma área total de 50,2 hec-
tares e terá vida útil de 20 anos. 

Engenheiro sanitarista Sérgio Pinheiro é o responsável pelo novo aterro

SEGUNDOS
EM QUINZE

Governador dará posse aos 
novos servidores do Itep
O governador Robinson Faria 
(PSD) dará posse coletiva nesta 
terça-feira, 6, aos 165 servidores 
aprovados e nomeados no concurso 
público do Instituto Técnico-
Científi co de Perícia (Itep). Foi o 
primeiro seleção do órgão em 18 
anos. A solenidade ocorrerá na 
Escola de Governo, a partir das 
8h, e contará com as presenças 
da secretária de Segurança, Sheila 
Freitas, do diretor geral do ITEP-
RN, Marcos Brandão, membros 
da segurança pública e demais 
diretores e servidores do instituto.

José Aldenir / Agora RN

SAÚDE

Parnamirim inaugura 
novo Centro de 
Atenção Psicossocial

A Prefeitura de Parnamirim 
inaugurou um novo Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 
especializado no atendimento de 
usário de álcool e outras drogas. 
A nova unidade funciona no bairro 
da Liberdade e tem dez leitos para 
funcionamento 24 horas. O prefeito 
Rosano Taveira disse que implantar 
essa unidade na cidade era um 
desafi o grande. “Vamos priorizar a 
reintegração social e familiar destas 
pessoas, que serão acompanhadas 
por uma equipe multidisciplinar”, 
disse o gestor. 

A nova unidade tem capacidade 
de atender 50 usuários por dia. 
A equipe do CAPS é formada 
por enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, psiquiatra, psicólogo, 
educador físico, pedagogo, clínico 
geral, assistente social, agente 
social, nutricionista e pedagogo.  

Prefeitura de Parnamirim / Divulgação

Prefeito Rosano Taveira (PRB)
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Sicred-Credsuper migra para 
sistema nacional e se amplia

COOPERATIVISMO

Sicred-Credsuper / Divulgação

Nascido de uma modesta iniciativa em 2001, cooperativa promete atender 
não só Natal e região metropolitana, mas todas as regiões do Estado do RN

A Sicred-Credsuper, fundada em 
2001 entre os servidores da UFRN a 
partir de uma modesta carteira de 
37 associados e uma movimentação 
de ativos de R$ 35 mil, acaba de 
migrar para o Sicoob – Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil.

Assim, a cooperativa de crédito 
local, que vinha atendendo a Natal 
e região metropolitana, hoje com se-
te mil associados e uma carteira de 
ativos de R$ 150 milhões, passará a 
atender no curto prazo a todo o es-
tado a partir a migração para uma 
estrutura nacional com mais 2.700 
agências ranqueadas entre as 39 
maiores empresas do País.

O presidente do Sicred-Cred-
super, Manoel Santa Rosa, diz que 
os atuais associados não passarão 
por qualquer solução de continui-
dade com a migração para o Sicoob. 
“Quem está associado permanece 
com a mesma conta, com os mesmos 
contratos e com as mesmas taxas”, 
resumiu ele, em entrevista à rádio 
96 FM. Para Santa Rosa, trata-se 
de  um sinal do fortalecimento do 
cooperativismo de crédito no Brasil, 

na medida em que devolve para o 
usuário as sobras contábeis de todas 
as operações feitas no fi nal do exer-
cício fi scal. Ele lembrou, ainda, que 
o Sicoob já presta serviços idênticos 
aos oferecidos pela rede bancária, 
com diferenciais importantes.

Enquanto no Banco, todo o re-
sultado vai em forma de dividendos 
para os acionistas, no caso da coope-
rativa a aplicação, dinheiro de saldo 

médio, juros do cheque especial e 
os demais pagos em outros tipos de 
operação retornam para aqueles que 
primariamente geraram a riqueza, 
usaram o cartão de crédito, aplica-
ram dinheiro, ou seja, os cooperados.

Ele destacou que as estruturas 
bancárias, com diretores pagos a 
peso de ouro, contribuem para gerar 
um custo que no cooperativismo é 
muito mais enxuto e barato. 

Manoel Santa Rosa, presidente do Sicred-Credsuper: “cooperativismo em alta”

RANKING DO BRASIL 

Crise hídrica não impede Caern de 
fi car entre as 337 melhores empresas

José Aldenir / Agora RN

O Anuário da Revista Época 
Negócios 360°, da Editora Globo 
posicionou a Companhia de Águas 
e Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) entre as 337 melhores em-
presas do país. O ranking é feito com 
a pesquisa das 2000 maiores com-
panhias do país com base na receita 
líquida.

Para a classifi cação, são anali-
sadas seis dimensões, de empresas 
de 27 setores, como desempenho 
fi nanceiro, governança corporativa, 
inovação, pessoas, sustentabilidade 
e visão de futuro. Apenas sete com-
panhias de saneamento estão lista-
das no anuário e a única vez que a 
Caern esteve listada foi no ranking 
foi em 2014.

O diretor presidente Marcelo Tos-
cano e a diretora de Empreendimen-

tos, Geny Formiga, participaram, na 
última quarta-feira,24, da cerimônia 
de premiação da Revista, em São Pau-

lo. Pelo 6ºano consecutivo, a Caern es-
tá na lista da Revista Exame – Edição 
Maiores e Melhores.  

Caern aparece em 2 anuários nacionais importantes: Revistas Época e Exame 

SUCESSO

Porto de Natal recebe 
um dos maiores navio 
de contêineres 

Em meio à decisão da Justiça 
de obrigar o Estado e o Município 
de Natal a realizarem melhorias na 
estrutura e na segurança da Ponte 
Newton Navarro, a chegada ao 
porto de Natal de um dos maiores 
navio porta-contêiner já recebido se 
confi rmou na última quinta-feira, 1.

É a maior embarcação em 
dimensões e tonelagem que 
apareceu desde o porto trocou a 
movimentação de pallets (estruturas 
de madeira de 1 toneladas cada) 
pelos contêineres que, vazios, 
pesam 24 mil quilos em média.

Afretado pela CMA-CGM, o AS 
Petrónia, de bandeira portuguesa, 
mede 210 metros de extensão por 
pouco mais de 30 metros de largura; 
tem 55 metros de altura e um calado 
inferior, que é o ponto mais baixo 
da quilha de uma embarcação, de 
11 metros. O vão central da ponte, 
por onde entram os navios tem 60 
metros de altura e a profundidade (o 
calado) é de apenas 12 metros.

A sentença sobre a segurança 
da ponte foi dada esta semana em 
Ação Civil Pública ajuizada pelo 
Ministério Público do RN. Nela, 
o juiz Bruno Montengro Ribeiro 
Dantas, condenou o Estado do RN a 
instalar, em três meses, os sistemas 
adequados de defensas da Ponte 
Newton Navarro, sob a orientação 
da Codern e da Capitania dos 
Portos, com recursos próprios ou 
através de convênio com o Governo 
Federal, sob pena de multa única de 
R$ 2 milhões.

O Estado também deverá 
providenciar, em 30 dias, a 
restauração dos painéis com as 
sinalizações náuticas diurna e 
noturna (os quais indicam o “ponto 
de melhor passagem”), assim como 
deve providenciar a instalação da 
luz rítmica branca, no sentido do 
canal de acesso do Porto de Natal 
(indicativa de “águas seguras”), 
sob pena de multa única pelo 
descumprimento no valor de R$ 
500 mil, a ser mantida em depósito 
judicial e restituída ao Estado do 
RN mediante comprovação do 
cumprimento da medida. 

Steven  Watkins

Navio contêiner atraca em Natal 



Bruna Marquezine está aprovei-
tando a solteirice muito bem, obri-
gada. Após curtir dias de folga em 
Fernando de Noronha, a atriz embar-
cou rumo à Los Angeles, nos Estados 
Unidos, e marcou presença na noite 
da última quarta-feira, 31, em uma 
badalada festa de Halloween patroci-
nada por uma grife de luxo. 

Acompanhada da amiga e mode-
lo Izabel Goulart, ela roubou a cena 
ao prestigiar o evento fantasiada de 
Vivian Ward, personagem de Julia 
Roberts no fi lme Um Linda Mulher, 
um clássico lançado em 1990. 

A caracterização da morena con-

tou com peruca loira, chapéu cap, 
bota de couro preta de cano alto e um 
vestido idêntico ao usado no longa. O 
look, claro, deixou em evidência o cor-
pão da ex-namorada de Neymar Jr. 
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Fábio Assunção desabafa sobre  
dependência química em drogas

SUPERAÇÃO
Instagram / Reprodução

Ator relembra o episódio ocorrido em Arcoverde, no Estado de Pernambuco, 
que gerou uma série de vídeos denegrindo sua imagem por estar bêbado

Fábio Assunção foi o convidado 
do programa Conversa com Bial. Na 
participação, o ator abriu o jogo para 
o apresentador Pedro Bial e falou 
sobre o consumo de drogas e confu-
sões que se envolveu, o que gerou 
inúmeros comentários na web. Em 
2017, o ator foi preso na cidade de 
Arcoverde, em Pernambuco, acusa-
do de dano qualifi cado ao patrimônio 
público, desacato a autoridade, deso-
bediência e resistência à prisão. 

“Eu já estava comemorando. 
Saí para fazer xixi lá fora, alguém 
chegou, teve uma discussão, briga, 
foi ruim”, disse ele mencionando o 

fi nal das gravações do documentá-
rio Eu Sonho Para Você Ver. “Le-
vei três chutes na cara, rolei um 
barranco, as pessoas fi lmando. É 
muito cruel isso também. Você fi ca 
nessa impotência, num lugar que 
não era minha cidade, não conhe-
cia ninguém ali, estava com a equi-
pe desse documentário”, afi rmou.

Ela também relembrou a reação 
que teve quando policiais chegaram. 
“Falei: ‘Não quero ir para o hospital 
porque vão me fi lmar’. Uma pessoa 
da UTI saiu para me fi lmar. Saí do 
hospital completamente desespera-
do. A gente chamou a polícia e ela 

achou que teria alguma confusão. 
Obviamente saí do tom, não tratei 
com respeito, gritei com eles. Ime-
diatamente fui algemado, foi uma 
coisa muito violenta. Reagi, foi tudo 
errado”.

Fábio é dependente químico, po-
rém afi rmou que está sóbrio. “Já tive 
uso exagerado e uma relação obses-
siva. É uma coisa que pode aconte-
cer, você não sabe se o uso recreativo 
vai te levar a isso. Para mim esse 
assunto já foi, estou em outra fase. 
É um assunto muito recorrente, tem 
uma coisa de estigma que tenho que 
lidar. Estou vencendo”.   Ator superou o problema das drogas

DISSE-ME-DISSE

Neymar Jr. ironiza boatos de possíveis 
affairs após término com Marquezine

Neymar Jr. já foi apontado como 
affair de algumas garotas após o fi m 
do namoro com Bruna Marquezine. 
Apesar de ser um dos solteiros mais 
cobiçados da atualidade, o jogador 
do Paris Saint-Germain não parece 
estar interessado em ingressar um 
novo romance tão cedo.

Na noite de quarta-feira, 31, o 
atleta posou em sua casa, usando 
um pijama com o escrito “pai do 
Davi Lucca”, e debochou dos boatos 
envolvendo seu nome.  “Quantos af-
fairs vão inventar até o fi m do ano?”, 
questionou ele. 

As noitadas do moço não têm 

sido tão badaladas quanto se es-
perava. Neymar tem aproveitado 
a companhia de amigos para jogar 
Counter-Strike e assistir fi lme em 
casa. Ontem mesmo ele posou ao la-
do de Paulo Zulu, Jota Amancio e Gil 
Cebola no sofá, durante uma sessão 
de cinema.Craque rompeu com a atriz

Bruna Marquezine vai a festa 
de Halloween  nos “States”

Maraisa reata noivado com 
Wendell Vieira em Orlando

GRIFEROMANCE

Instagram / Reprodução

Maraisa, dupla com Maiara, es-
tá aproveitando os dias de folga em 
Orlando, nos Estados Unidos. Após 
reatar o seu noivado com Wendell 
Vieira, os dois curtiram um jantar te-
mático em um restaurante medieval. 
Nos Stories do Instagram, a serta-

neja mostrou os detalhes do passeio. 
“Olha meu rei. Meu rei tá muito feliz 
de estar aqui comigo no medieval”, 
disse ela. “Nossa, amor”, respondeu 
o empresário, aos risos. Os dois colo-
caram um ponto fi nal na relação em 
setembro desse ano. 

Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução
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““A justiça sem a 
força é impotente, 

a força sem 
justiça é tirana”

(Pascal)

>> Morena aviadora. 
Chama-se Carola Cimini e 
tem 27 anos a morena de 
olhos vibrantes e boca e seios 
sensuais que viralizou nas 
redes dando uma colherada 
de sorvete ao vice-presidente 
eleito Hamilton Mourão. 
As fotos foram feitas em 
Londrina, no Paraná, 
durante uma programação 
política. Carola, que estuda 
para ser piloto de avião, 
diz que curte homens mais 
velhos. Valei-me São Jaburu!

Meio século do Álbum Branco

Novembro é o mês da beatle-
mania festejar os cinquenta 
anos de lançamento do déci-

mo álbum dos Fab Four, aquele que 
foi batizado como The White Álbum, 
iniciado no emblemático maio de 
1968 com a gravação do hit “Revolu-
tion 1” e concluído na distribuição ao 
mercado em 22 de novembro.

Para celebrar o momento histó-
rico, foi produzida uma edição espe-
cial remixada, num belo trabalho da 
dupla Giles Martin (fi lho do lendário 
produtor dos Beatles, George Mar-
tin) e Sam Okell, um multi-instru-
mentista que também é engenheiro 
de som do estúdio Abbey Road, que 
dispensa referências.

“Ao remixar o Álbum Branco 
tentamos te levar o mais próximo 
possível dos Beatles no estúdio. Nós 
tiramos as camadas desta cebola de 
vidro na esperança de imergir velhos 
e novos ouvintes em um dos mais 
diversos e inspiradores álbuns já 
feitos”, disse Martin em entrevista à 
mídia europeia.

Na edição comemorativa, os fãs 
dos Beatles ganharão, além das 30 
canções originais, também 27 demos 
acústicas e 50 gravações de sessões, 
algumas delas nunca antes ouvidas. 
Um livro com muitas fotos, camise-
tas e bottons farão parte do combo de 
lançamento, que chegará às ruas no 
próximo dia 9.

Lembrando que o cinquentená-
rio do álbum ganhou também um 
videoclipe com a canção Glass Onion, 
composição de John Lennon e Paul 
McCarntney, já disponível na inter-
net. O vídeo mostra imagens raras 
da banda, fi lmes, fotos animadas, 
desenhos, usadas por Paul e Richard 
Hamilton para um pôster.

Ainda no rastro da histórica 
data, o diretor Jean-Marc Vallée, da 
HBO e da Sharp, foi anunciado para 
roteirizar e dirigir uma nova cine-
biografi a sobre John Lennon e Yoko 
Ono. O casal se conheceu em novem-
bro de 1966, e no ano de lançamento 
do Álbum Branco estavam vivendo o 
auge de um grande amor.

Talvez o ano mais instigante do 
século XX, 1968 foi efervescente em 
acontecimentos radicais na política, 
no comportamento e na cultura. No 
terceiro aspecto, onde se destacavam 
artistas de todas as artes, o protago-
nismo estava evidentemente posto 
na fi gura dos quatro músicos de rock 
de Liverpool.

Um ano antes, os Beatles ti-
nham feito um ponto de corte es-
sencial entre o primarismo da fase 
Cavern Club e o amadurecimento 
musical de cada um dos componen-
tes. O disco Sgt Peppers mudou tudo 
na concepção do rock deles próprios e 
das demais bandas súditas que ger-
minavam na cena britânica.

Os críticos e a mídia especiali-
zada da época não esperavam que 
depois daquela revolução técnica, 
sonora e poética de 1967, os Beatles 
inventassem algo tão impactante. Aí 
veio um álbum duplo, com um novo 
selo (Apple Records) e numa capa 
limpa, alvíssima, oposta as cores dos 
dois anteriores.

E canções que se tornariam clás-
sicas: Revolution 1, Helter Skelter, 
Birthday, Cry Baby Cry, Rock Rac-
coon, Blackbird, Glass Onion, Dear 
Prudence, While my Guitar Gently 
Weeps, Don’t Pass me By, Julia, I 
Will, Back in the U.S.S.R. e Ob-La-
-Di  Ob-La-Da. Aquela capa branca 
foi o conjunto espectral das cores 

>> Dia histórico. Hoje faz 
50 anos da visita da Rainha 
Elizabeth e o Príncipe Philip ao 
Brasil, numa viagem que durou 
onze dias por Recife, Salvador, 
Brasília, São Paulo e Rio. Em 
Sampa inaugurou o Masp e 
no Rio esteve no Maracanã 
assistindo SP vs RJ, sendo 
homenageada por Pelé e Gerson.

>> Um superstar. O juiz Sergio 
Moro foi recebido no Rio de 
Janeiro como uma celebridade. 
Foi aplaudido pelo público 
carioca no aeroporto e também 
nas imediações da casa do 
presidente eleito Jair Bolsonaro. 
No avião que o levou ao Rio, 
distribuiu autógrafos e posou 
para selfi es até com crianças.

>> O choro é livre. O real 
signifi cado da expressão 
“mimimi”, um neologismo 
do mundo digital, parece 
ser “Militância Mimada e 
Mimizenta”. Nada mais 
adequado para quem só 
resmunga. Encerrada a eleição, 
a neurose vermelha tem novo 
slogan nos protestos: “PT acima 
de tudo, Lula acima de todos”.

>> Bruno 2020. Ninguém se 
surpreenda caso algum grupo 
político ou movimento privado 
sugira o nome do blogueiro 
Bruno Giovanni como uma opção 
para prefeito de Natal. Há quem 
aposte no seu prestígio, ao ponto 
de infl uenciar os interesses de 
alguns partidos com assento na 
Assembleia e Câmara.

>> Breno de novo. O 
desempenho nas urnas de Natal 
na disputa para governador, 
estimula alguns do partido 
Solidariedade a apostarem em 
Breno Queiroga para prefeito. 
Resta saber se o deputado 
Kelps Lima, comandante da 
legenda, não tentará ele própria 
mais uma vez entrar na luta 
municipal.

>> Boca e River. Não tem 
jeito, os dois clubes hermanos 
dominam a Libertadores e 
são carrascos dos brasileiros. 
Somente três vezes tropeçaram: 
em 1963 e 2012, o Boca Juniors 
perdeu a taça para o Santos e o 
Corinthians, respectivamente; e 
em 1976, o River Plate caiu na 
fi nal para o Cruzeiro.

Gente, e se os estranhos pacotes 
nas praias fi zerem parte de uma 

invasão alienígena? 

(Rebeca Navon)

Sergio Moro, carrasco da turma 
da propina vai chefi ar a tropa da 

faxina.

(Suely Cosme Almeida)

Quem mais convidaria Moro? 
Haddad, Alckmin, 

Ciro, Marina? Duvido!

(Diego Plácido Ramos)

PICARDIA NAS REDES
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 F F BRASILIANO DOS SANTOS COMBUSTIVEIS - ME 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

F F BRASILIANO DOS SANTOS COMBUSTIVEIS - ME, CNPJ: 13.219.052/0001-03 torna 
público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 12/01/2021 em favor 
do empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos para 
automotores, localizado na Avenida Jose Juscelino Barbosa, 450 Centro CEP: 59.513-000 no 
município de Itajá/RN. 

FRANCISCO FAGNO BRASILIANO DOS SANTOS 
TITULAR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

GUAJIRU COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ nº 26.592.867/0001-77, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação com prazo de validade até 22/10/2022, em favor do empreendimento com. 
varejista de combustiveis liquidos (gasolina comum, diesel comum e S10 e etanol), com 
capacidade de 60m³ de armazenamento total,  revenda de GNV, troca de óleo, localizado à BR 
406 – Km 170 s/n – Loteamento Francesa – Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN.

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE
Sócia

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)
 DO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS

LITORAL NORTE COMÉRCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 26.644.707/0001-24, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Operação (LO) com prazo de validade até 08 de julho de 2019, em favor 
do empreendimento de Transportes de cargas perigosas (gasolina comum, aditivada, diesel 
comum e S10 e etanol), com capacidade de 30.000l, com origem ALESAT Combustiveis S/A em 
Guamaré/RN.

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE
Proprietaria

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
DO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS

LITORAL NORTE COMÉRCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 26.644.707/0001-24, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação (LO) com prazo de validade até 26 de junho de 2019, em favor do 
empreendimento de Transportes de combustiveis liquidos (gasolina comum, aditivada, diesel 
comum e etanol), com capacidade de 17,22 toneladas, com origem da base para municipios 
do RN.

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE
Proprietaria

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema, a Licença de Operação Nº. 2013-068620/TEC/LO-0601, com prazo de validade até 
14/07/2021, para a atividade de extração mineral da substância Granito, na localidade Sítio São 
Roque, Zona Rural do Município de Currais Novos/RN. A área do empreendimento encontra-se 
inserida no processo DNPM/ANM Nº 848.059/2002.

Sebastião Campos de Melo 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

NORDESTE MINERAÇÃO DE ROCHAS Ltda., CNPJ 27.102.380/0001-20  , torna público 
que está requerendo ao Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA PRÉVIA - LP, para a extração de rocha ornamental, numa área de 
2,23ha, inserida na poligonal do Processo DNPM 848026/18, localizada em Saco da Onça, 
Município  de Açu-RN.

NORDESTE MINERAÇÃO DE ROCHAS Ltda. 
Requerente

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e 
homologação da Concorrência nº 024/2018 cujo objeto é a Aquisição de material médico para fi sio-
terapia e nutrição para atender o SEST SENAT NATAL/RN na Unidade Operacional 29, Tipologia 
B, em favor da empresa Nacional Comércio e Representação Eireli (18.588.224/0001-21) no valor 
de R$ 30.987,70 (trinta mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) em 01/11/2018.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

A COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO SEA 
TOWER, legalmente constituída na Assembleia Geral realizada em 20/01/2018, vem, pelo presente 
Edital, convocar todos os adquirentes das unidades residenciais deste Empreendimento, localizado 
à Rua Porto Mirim, s/n, Ponta Negra, Natal/RN, para se fazerem presentes à ASSEMBLEIA GERAL 
a realizar-se no auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário do 
Estado do Rio Grande do Norte, situado à Rua Radialista Monteiro Neto, 1492 - Lagoa Nova - Natal/
RN, no dia 10/11/2018 (sábado), a iniciar-se em primeira convocação às 09:30 horas, com a pre-
sença de, no mínimo, metade do número total de adquirentes  e, em segunda e última convocação, 
às 10:00 horas, com qualquer número de adquirentes, a fi m de tratarem das seguintes ORDENS 
DO DIA:

1) Discussão das propostas apresentadas pela Caixa Econômica Federal na Audiência de 
Mediação realizada em 30/10/2018, nos autos  da Ação de Procedimento Comum nº 0810089-
97.2017.4.05.8400, em tramitação na 4ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do RN, a saber:

Proposta 1: rateio e pagamento pelos adquirentes da diferença entre o valor ofertado pela 
Caixa e o valor do orçamento apresentado pela Zeta Construção Civil Ltda para a conclusão do 
empreendimento Sea Tower, à vista ou em até 12 (doze) parcelas mensais, sem juros e/ou correção 
monetária, e sem a necessidade de renúncia a qualquer direito decorrente dos fatos objeto da ação 
e do procedimento de mediação;

Proposta 2: pagamento de indenização pela Caixa aos 68 (sessenta e oito) adquirentes, em 
valor sufi ciente ao pagamento integral do serviço orçado pela  Zeta Construção Civil Ltda, acrescido 
de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a ser recebido por cada  um individualmente, porém  
importando em renúncia a qualquer direito decorrente dos fatos objeto da ação e do procedimento 
de mediação.

     2) Votação e eleição da proposta mais favorável aos adquirentes, por maioria de votos dos 
presentes, ou formulação de eventual contra-proposta.

      3) Outros assuntos de interesse.

Natal/RN, 1º de novembro de 2018.
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO SEA TOWER

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira 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 global, Processo 
Licitatório Nº. 077/2018, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. A sessão pública dar-se-á no dia 21/11/2018 às 
08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital estará disponível através do site: www.macai-
ba.rn.gov.br/servicos/licitacoes e os anexos estarão disponíveis para cópia física ou por meio digital 
mediante a presença de um representante do licitante interessado na Sede do Executivo Municipal, 
portando uma mídia (CD ou pendrive) no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 
17h00min. Macaíba/RN, 01/11/2018. Pregoeira/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que 
realizará a licitação acima epigrafada conforme: DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
16/11/2018 as 09:00 HORAS. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/11/2018 – 09:30 
HORAS - OBJETO: Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição 
futura e de forma parcelada de material de expediente, para suprir a necessidades das 
secretarias do município de Santo Antônio-RN. – E que o período de acolhimento das propostas 
terá início no dia 06/11/2018 a partir das 09:00 horas – termino: 09:00 horas do dia 16/11/2018. E 
Abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 16/11/2018, início da sessão de disputa de preços: 
às 09:30 horas do dia 16/11/2018. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na 
sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo Antônio-RN, Rua Padre Cerveira, 505, 
Centro, Santo Antônio/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com 
ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.

Santo Antônio-RN, 01 de novembro de 2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Victor Magno Guedes Galvão – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2018
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Thammy Miranda decidiu reali-
zar alguns procedimentos estéticos 
na região de seu rosto. Acompanha-
do da mãe, Gretchen, e da mulher, 
Andressa Ferreira, o ator visitou 
uma clínica, em São Paulo, princi-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Cuidado ao lidar com dinheiro: seu ou dos 
outros. Na vida a dois, não se irrite por 
bobagens. Se você sonha com relação fi rme, 
não seja tão exigente. 

Você vai se esforçar para obter progressos 
na carreira. Dialogar deve devolver paz ao 
seu romance. É possível que comece uma 
relação proibida se estiver só. 

Terá sucesso ao se entrosar com colegas 
ou atrair clientes. Fase feliz para quem já 
encontrou sua alma gêmea. Ex-amor pode 
reaparecer de repente. 

Você saberá passar uma imagem profi ssional 
positiva. Melhor não misturar amizade com 
dinheiro. Há chance de novidade gostosa 
na paixão! 

Se der duro no seu emprego, a recompensa virá. 
Dialogar com quem ama vai fortalecer a união. 
Familiar poderá aproximar você de pessoa 
especial.

Evite se distrair no serviço para dar conta dos 
desafi os. Aposte no diálogo a dois. É provável 
que se apaixone à primeira vista! Astral favorável 
para mexer na decoração.

Mostre seu lado responsável para conseguir 
dinheiro extra. Se tiver alguém, espere 
momentos divertidos. Na paquera, não tente 
controlar seu alvo. 

Conte com os colegas para concluir 
pendências no trabalho. Que tal dar uma 
apimentada na sua vida conjugal? É provável 
que se estranhe com um amigo. 

No trabalho, use seu sexto sentido para reconhecer 
os colegas falsos. Seu forte carisma vai deixar sua 
alma gêmea encantada! É provável que dispense 
aventuras em nome da segurança na vida a dois.

Você vai se concentrar nos seus projetos 
para o futuro. Terá ideias incríveis e saberá 
encontrar as pessoas certas para apoiar seus 
planos.

Uma amizade pode render parceria profi ssional 
ou conselhos valiosos sobre seu futuro. Cuidado 
com caso de amor secreto. Faça menos 
exigências à sua cara-metade.

Que tal trocar experiências com o pessoal do 
serviço? Se estiver só, pode se encantar por 
amigo(a). Tudo azul no romance! Avalie bem 
mudanças no visual.

Últi9mos capítulos. Resumos não divulgados pela emissora.
SEGUNDO SOL

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)

Tonho ameaça Américo, que decide fi car em Rosa Branca. Isabel reclama ao ver Edméia/ Grace com 
Priscila. Isabel briga com a mãe por ouvir sua conversa ao telefone. Cris apresenta Américo para o 
elenco como seu pai, e Alain não gosta. 

ESPELHO DA VIDA

Samuca se surpreende com a mudança de Betina. Barão se espanta quando a delegada lhe mostra 
documentos que comprovam suas atividades ilícitas. Zelda rouba dinheiro de Teófi lo. Samuca afi rma a 
Marocas que a ama. Mariacarla avisa a Eliseu que ele foi demitido. 

O TEMPO NÃO PARA

Thammy faz procedimento
de harmonização facial

VAIDADE
Instagram / Reprodução

Ator mostrou procedimento no Stories

“Vou mudar bastante”, 
chegou a afirmar o ator, ao 
mostrar um pouco do que 
fez no rosto para os fãs

palmente para realizar uma harmo-
nização facial.

“Será que eu vou fi car bonito? 
Vou fazer um procedimento aqui 
que eu vou mudar bastante. Vou 
mostrar o passa a passo para vocês. 
Estou achando que estou fi cando 
vaidosinho demais. O que será que 
está me acontecendo? Será infl uên-
cia da minha mãe e da Andressa?”, 
chegou a afi rmar o artista.

No Stories do Instagram, 
Thammy mostrou aos fãs boa parte 
do que foi realizado na ocasião. 

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

984265173
217843965
365917482
531784296
846392751
729156834
193628547
652479318
4785316296000650
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4 2 5 1
8 3

3 2
5 3 9 6

7 2 3 4
1 7

4 9
8 5 1 6

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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AZMAC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO 
E EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A

Endereço: Av. Mônica Nóbrega Dantas, 29, 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 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 fi nanceira e tem 
por fi nalidade 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 acu-

mulada. 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: instala-
ções- 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 DE REUNIÃO RELATIVA A APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATA DE REUNIÃO:
Em 10 de Março de 2018, ás 15 horas, na sede da sociedade, na Av. Mônica Nobrega Dantas, 

n° 29, Centro – Macaíba no estado do Rio Grande do Norte, CEP 59280-000; COMOPOSIÇÃO DA 
MESA – Diretor Presidente José Wilson Ferreira da Silva Junior, portador do CPF 388.764.004-78, 
domiciliado na Rua Pedro Vasconcelos, 272, Ceará Mirim/RN, CEP 59.570-000.

ORDEM DO DIA

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
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Editora potiguar lança livro sobre os 
craques da Copa do Mundo de 2018

MEMÓRIA
Reuters / Reprodução

Obra literária traz 
crônicas sobre 
11 jogadores que 
participaram do 
mundial da Rússia

A editora Primeiro Lugar lança 
nesta terça-feira, 6, às 18h, no Real 
Botequim, localizado no Shopping 
Cidade Jardim, o livro “Adeus, Co-
pa! 11 craques do Mundial 2018 em 

crônica e prosa”, assinado coletiva-
mente por 11 autores.

“É hora de relembrar tudo que 
de bom e, por ventura, de ruim 
aconteceu em solo russo, no país das 
Matrioskas. É hora de celebrar os 
grandes craques do futebol mundial”, 
disse Rafael Morais, editor da obra.

A editora convidou 11 autores de 
todo o Brasil para escrever sobre 11 
craques que pisaram nos gramados 
russos e fi zeram dessa última Copa 
um evento do qual não queremos 

esquecer. O livro passeia pela fé do 
egípcio Mohamed Salah; pelas an-
gústias do alemão Thomas Müller e 
do argentino Lionel Messi; os feitos 
do português Cristiano Ronaldo; A 
classe do espanhol Andrés Iniesta; 
as conquistas do menino Gabriel Je-
sus e do professor Tite; os números 
de Neymar; a raça uruguaia de Luis 
Suárez; a efi ciência do francês Griez-
mann; e o brilho do croata Luka Mo-
dric, eleito o melhor jogador da Copa 
e da temporada 2018.  Griezmann ilustra uma das crônicas

Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico.

DELIBERAÇÕES:
Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, colocados à disposição, postos 

em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA
Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata 

que, lida, foi aprovada e assinada pelo Diretor Presidente.

_____________________________________
José Wilson Ferreira da Silva Junior

Diretor Presidente 
CPF: 388.764.004-78

_____________________________________
Mário Sérgio Garcia de Viveiros

Diretor Técnico/Comercial
CPF: 003.177.054-15

_____________________________________
Edilson Fernandes de Assis

Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 086.200.404-72

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 fi nanceiras 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 fl uxos de caixa para o exercido fi ndo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da AZMAC – ADMINISTRADORA DA ZONA DE 
PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A em 31/12/2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 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 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações fi nanceiras”. Somos independentes em relação à sociedade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional) do Contador e nas normas profi ssionais 
emitidas peio Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida ó sufi ciente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos - Demonstrações do Valor Adicionado: A demonstração do valor adicionado 
(DVA) referente ao exercício fi ndo em 31/12/2017, elaboradas sob a responsabilidade da adminis-
tração da sociedade e apresentada como informação suplementar para fi ns de IFRS, foi submetida 
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações fi nan-
ceiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está 
conciliada com as demonstrações fi nanceiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo está de acordo com os critérios defi nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - 
“Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado 
foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defi nidos 
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas 
em conjunto.

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016, apresentadas de for-
ma 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

• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações fi nanceiras, 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 sufi ciente 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, 
falsifi cação, 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 efi cácia dos controles internos da socie-
dade. 

• Avaliamos a adequação das contábeis utilizados e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-
vida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia 
e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza re levante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modifi cação em nossa opinião, 
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 demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

Responsabilidade da administração o da governança pelas demonstrações fi nan-
ceiras: A administração da sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, 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 fi nanceiras, 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 ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjun-
to, estão 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 interna-
cionais 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 infl uenciar, dentro dá uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Come parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional a mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditora. Além disso: 


