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Governo do Estado corre para abrir licitação para não perder verba de R$ 70 milhões

Nova Roberto Freire 06
Temer vira réu por corrupção
no caso da mala de R$ 500 mil
Em abril de 2017, então assessor do ex-presidente
foi filmado em ação controlada da Polícia Federal.

Propina da JBS 07

Supremo autoriza sacrifício
de animais em cultos religiosos
Decisão aconteceu à unanimidade de votos dos 
ministros, que alegaram "direito fundamental".

Constitucional 11

ABC prioriza Copa do Brasil e vai 
com time misto para Fortaleza
Técnico Ranielle Ribeiro deve escalar reservas para 
jogo amanhã no Castelão pela Copa do Nordeste.

Opção 24

Projeto prevê trincheiras
e via exclusiva para ônibus

Fátima terá de repor verba
que saúde não teve em 2018
No ano passado, gestão de Robinson Faria não aplicou o mínimo de recursos que a legislação determina.
Com isso, Fátima Bezerra terá de fazer reposição de R$ 162 milhões. Despesa com pessoal também desafia.

Orçamento 03

Atrito com Maia foi 
"chuva de verão", 
afirma Bolsonaro
Presidente da República 
disse que a vida é assim, 
"tem alguns percalços".

Fizeram as pazes 04

Estado avalia dar 
anistia a donos de 
motos atrasadas
Governadora deve enviar 
projeto para não cobrar 
IPVAs vencidos até 2018.

Isenção de débitos 22

Leia nesta edição 
caderno especial
"Agora RN Natal"

Agora, está tudo bem entre os dois

André Borges / Estadão
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Sucesso 07

Circuito Open de Vôlei de Praia 

agita areias da Praia do Forte

Álvaro Dias completa um ano

de gestão com avaliação positiva

Prefeito de Natal fará um ano no cargo no próximo dia 6 de abril. Nesta sexta-feira, servidores do município recebem folha de

março na íntegra, o que reitera o compromisso com o funcionalismo público. Realizações em diversas áreas marcam governo.

Administração 05

Recapeamento da 

Salgado Filho e da 

Hermes é retomado

Município fecha 

parceria e plantará 

20 mil árvores

Em Lisboa, a busca 

por ampliar fluxo 

turístico para Natal

Maternidades Leide 

Morais e Araken 

Pinto se destacam
Investimento total na 

obra é de mais de R$ 1,8 

milhão e abrange trecho 

que vai da Universal à 

Praça das Flores.

Serão plantadas, com 

apoio da UFRN, craibeiras, 

oitis e outras espécies 

adaptadas ao clima e solo 

da capital potiguar.

Objetivo é fazer com 

que agentes de viagem 

conheçam capital potiguar 

para vender pacotes para 

turistas europeus.

Unidade da zona Norte 

é referência no parto 

humanizado e tem suíte 

privativa para gestantes; 

Araken tem satisfação alta.

Mobilidade 03

Meio ambiente 03

Europa 02

Saúde 04

Wander Roberto / CBV

José Aldenir / Agora RN
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NAS RUAS
Com a decisão do novo presi-

dente da Casa, Paulinho Freire 
(PSDB), de suspender a realização 
de projetos como o Câmara Cida-
dã, alguns vereadores de Natal 
decidiram retomar a iniciativa por 
conta própria. Caso do vereador 
Ney Lopes Júnior (PSD), que vai 
instalar um gabinete na Redinha, 
zona Norte da cidade, no próximo 
sábado, 30.

CARO E INEFICAZ
A nova gestão da Câmara, em-

possada este ano, considera proje-
tos como o Câmara Cidadã muito 
dispendiosos e pouco produtivos. A 
avaliação é que, apesar de ser uma 
tentativa válida de aproximar os 
vereadores da população, o custo 
é muito elevado e a população não 
se envolve efetivamente com os 
assuntos legislativos. Sem contar 
que, ao levar para comunidades 
ações como corte de cabelo, a Câ-
mara foge de suas prerrogativas.

*Depois do alto preço das 
tarifas aéreas cobradas pelas 
companhias em voos que têm 
o aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante como origem ou des-
tino, outra reclamação do poti-
guar é com relação aos preços 
cobrados nos postos de com-
bustíveis pelo metro cúbico do 
gás natural veicular (GNV). Em 
Natal, o valor do GNV chega a 
ser o dobro do cobrado em regi-
ões como o estado de São Paulo, 
por exemplo.

*O ex-ministro da Previ-
dência Carlos Gabas, que ocu-
pou o cargo no governo da 
ex-presidente Dilma Rousseff 
(2011-2016) estará em Natal na 
próxima segunda-feira, 1º, para 
participar do “Seminário Forma-
tivo Previdência Social no Bra-
sil”. No Sindicato dos Auditores 
Fiscais do RN (Sindifern), a partir 
das 9h.

*O ex-governador de Minas 
Gerais Fernando Pimentel virou 
réu em uma ação penal relacio-
nada à Operação Acrônimo, na 
qual é suspeito dos crimes de 
lavagem de dinheiro e tráfico de 
influência. Pimentel é acusado 
de não declarar recursos utili-
zados na campanha de 2014, o 
típico caixa dois.

*Uma comitiva de represen-
tantes do Rio Grande do Norte 
se encontrou com o secretário 
executivo do Ministério da Saú-
de, João Gabbardo dos Reis.

*Fátima apresentou um pla-
no de ação para o enfrentamen-
to da crise assistencial do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no RN. 
Entre os pontos abordados no 
documento, está a necessidade 
de incremento de recursos para 
as áreas de média e alta comple-
xidades.

SEM HESITAR
Reiterando sua postura de opo-

sição à gestão do prefeito Álvaro 
Dias, a vereadora Júlia Arruda 
(PDT) explicou à coluna que não 
assinou o pedido para instalação 
na Câmara da Comissão Especial 
de Inquérito na saúde – defendi-
da pelo vereador Cícero Martins 
(PSL) – porque está de licença da 
Câmara desde 11 de março, por ra-
zões de saúde. “Nesse período, não 
estive com o vereador propositor da 
CEI, nem sequer tive acesso ainda 
ao documento em que justifica e 
formaliza o pedido”, afirmou.

CRISE
Cresce a pressão sobre o secre-

tário estadual de Saúde, Cipriano 
Maia. A gestão na área é uma das 
mais criticadas no governo até aqui. 
Também pudera. O descontrole no 
setor foi generalizado no governo 
anterior. Sobrou para a nova gestão.

É GOLPE?
Os deputados estaduais André 

Azevedo (PSL) e Sandro Pimentel 
(PSOL) divergiram nesta quinta-
-feira, no plenário da Assembleia, 
em relação à determinação do pre-

sidente Jair Bolsonaro para que o 
31 de março seja celebrado nas de-
pendências militares, em alusão ao 
golpe de 1964. Azevedo, que é coro-
nel da reserva da PM, fez a leitura 
do texto do Ministério da Defesa 
como Ordem do Dia a ser lida nos 
quartéis. Ao que foi retrucado por 
Sandro: “É indignante ver alguém 
que diz representar o povo exaltar 
esse período”.

PAPI
A Justiça do Trabalho do Rio 

Grande do Norte iniciou os paga-
mentos de 49 processos movidos 
por ex-funcionários contra o hospi-
tal Papi num valor de mais de R$ 
300 mil. Os trabalhadores estive-
ram na Central de Execuções do 
Tribunal para o receber os alvarás 
com os valores devidos pelo Hospi-
tal que fechou em 2016.

REVANCHISMO
O servidor do Ibama que mul-

tou o então deputado Jair Bolsona-
ro em 2012, por pesca irregular em 
uma área de proteção ambiental no 
Rio de Janeiro, foi exonerado nesta 
quinta-feira, 28.  O nome dele era 
José Olímpio Augusto Morelli.

O Governo do Estado abriu mão de receber R$ 32 milhões em 
impostos, de 2015 para cá, em função dos incentivos fiscais 
concedidos a empresas aéreas. Dinheiro jogado na latrina, 

uma vez que as companhias não ofereceram qualquer contraparti-
da ao Estado. Pelo contrário: desde então, o preço das passagens 
só subiu e menos voos operam para a capital potiguar, em be-
nefício de destinos como Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Reci-
fe. Agora, para deixarem o RN em pé de igualdade, as empresas 
pedem ainda mais. Querem que a alíquota de cobrança de ICMS 
baixe para um patamar irrisório (a meta é a desoneração completa, 
por certo) para que elas voltem a olhar para Natal com atenção. 
Cabe à gestão da governadora Fátima Bezerra negociar e, se deci-
dir por conceder mais benefícios, amarrar bem as contrapartidas. 
Em calamidade financeira, o Estado não pode mais dar benefícios 
à iniciativa privada em vão.

Desoneração em vão

"Admitir ao Estado
que comemore um golpe 
que resultou em
incontáveis atrocidades 
é, no mínimo, estimular 
sua perpetração”

FERNANDO ROCHA
Procurador da República no
Rio Grande do Norte

José Aldenir / Agora RN
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Prefeitura do Natal / Reprodução

>> Acessibilidade. Natal está ganhando pontos de ônibus com sistema de 
identificação de linhas em Braille. Na foto, o modelo é testado pelo presi-
dente da Sociedade dos Cegos do Rio Grande do Norte, Ronaldo Tavares.
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O Governo do Rio Grande do 
Norte terá de repor na área da 
saúde, durante o mandato da go-
vernadora Fátima Bezerra, apro-
ximadamente R$ 162 milhões que 
deixaram de ser aplicados no ano 
passado, ainda no governo de Ro-
binson Faria (2015-2018).

A informação foi divulgada 
nesta quinta-feira, 28, pela gestão 
estadual - que publicou no Diário 
Oficial o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária (RREO), 
com dados financeiros do Estado 
referentes aos 12 meses encerrados 
no último bimestre de 2018.

De acordo com o secretário de 
Planejamento e Finanças, econo-
mista Aldemir Freire, o relatório 
expõe a situação de crise financeira 
vivenciada pelo Estado. Um dos 
problemas está no alto comprome-
timento da receita com funciona-

lismo. A Lei de Responsabilidade 
Fiscal estabelece que o Estado só 
pode gastar até 49% de sua receita 
com a despesa, mas o índice fechou 
2018 em 53,59%. “E esse percentu-
al está abaixo da realidade, porque 
a última gestão deixou folhas em 
aberto”, conta Aldemir.

O economista alerta, ainda, que 
o governo estadual precisa reduzir 
esse percentual e, ao mesmo tem-
po, enfrentar o déficit de servido-
res em áreas fundamentais como 
segurança, educação e saúde. “Nos 
próximos quatro anos, precisare-
mos repor quase 15 mil servidores 
que irão se aposentar. Hoje, mais 
da metade da folha de pagamento 
do Estado já é para pagar inativos 
e pensionistas. Temos um déficit 
previdenciário de mais de R$ 130 
milhões ao mês e ainda um déficit 
de servidores”, evidenciou.

A Secretaria de Saúde Pública 
está no centro de um dado preocu-
pante. Os números apontam que a 
última gestão investiu, em 2018, 
10,12% de recursos próprios na 
área, enquanto a legislação obriga 

o percentual mínimo de 12% aos es-
tados. Portanto, a atual gestão pre-
cisará compensar R$ 162 milhões 
que deixaram de ser aplicados.

Um terceiro dado relevante é o 
montante de restos a pagar deixa-

do pela gestão anterior, da ordem 
de R$ 2,34 bilhões, sendo R$ 633 
milhões de dívida com fornecedo-
res de exercícios anteriores a 2018. 
“Precisamos contabilizar ainda R$ 
140 milhões de consignados que 
não constam em restos a pagar. 
Portanto, os números do relatório 
atestam nossa estimativa de uma 
dívida de R$ 2,6 bilhões com forne-
cedores”, conclui Aldemir Freire.

O Relatório Resumido da Exe-
cução Orçamentária é uma exigên-
cia legal e de publicação bimestral. 
Os gestores têm até o dia 30 do mês 
seguinte para publicar o relatório 
do bimestre anterior. O Governo do 
RN teria, portanto, até 30 de janei-
ro para publicar esse relatório, mas 
solicitou ao Tribunal de Contas da 
União um prazo estendido.

Nesta sexta-feira, 29, será pu-
blicado o 1º RREO da atual gestão.

Governadora herdou mais de R$ 2,3 bilhões de restos a pagar da gestão passada

Fátima vai ter de repor R$ 162 milhões 
que Robinson Faria não aplicou na saúde
Relatório Resumido de Execução Orçamentária mostrou que gestão anterior investiu, no ano passado, 10,2% de recursos 
próprios na área, enquanto legislação determina que sejam investidos ao menos 12%. Despesa com pessoal está em 53%

Finanças

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público Federal 
(MPF) recomendou aos coman-
dos da Base Aérea de Natal, 3º 
Distrito Naval, 16º Batalhão de 
Infantaria Motorizada e 7º Bata-
lhão de Engenharia de Combate 
– todos situados no Rio Grande 
do Norte – que não promovam ou 
tomem parte de qualquer mani-
festação pública, em ambiente 
militar ou fardado, em comemo-
ração ou homenagem ao período 
de exceção instalado a partir da 
tomada de poder dos militares 

em 31 de março de 1964.
A iniciativa integra uma ação 

coordenada, que reúne Procurado-
rias da República em pelo menos 
19 estados, o Ministério Público 
Federal também solicita às unida-
des militares a adoção de providên-
cias para que seus subordinados 
sigam essa orientação, e que sejam 
adotadas medidas para identifi-
cação de eventuais atos e de seus 
participantes – com fins de aplica-
ção de punições disciplinares, bem 
como, comunicação ao MPF para a 

adoção das providências cabíveis.
A recomendação – subscrita no 

Rio Grande do Norte pelos procu-
radores da República Caroline Ma-
ciel, Victor Mariz, Fernando Rocha 
e Renan Felix – estabelece 48 ho-
ras para que sejam tomadas medi-
das para evitar as celebrações.

No início da semana, o presi-
dente Jair Bolsonaro, alegando 
que não considera o que ocorreu 
em 1964 um golpe, determinou que 
quartéis militares celebrassem a 
data no próximo domingo, 31. Exército recebeu recomendação

MPF recomenda a órgãos militares no
RN que não celebrem 31 de março de 64

Golpe

José Aldenir / Agora RN

A Controladoria-Geral da 
União, o Ministério Público 
Federal e a Polícia Federal 
deflagraram nesta quinta-
-feira, 28, a Operação Tiro. 
Investigações apontam que a 
Prefeitura de Touros, no Li-
toral Norte, pagou quase R$ 
270 mil a uma empresa para 
receber medicamentos, mas 
não há registro de recebimen-
to dos produtos.

Operação Tiro 
apura suposto 
desvio de verba 
para remédios

Em Touros
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O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quinta-feira, 28, 
que as divergências com o pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
foram uma "chuva de verão", 
mas, agora, "o céu está lindo" e o 
assunto é "página virada".

"O Brasil está acima de nós", 
declarou. Ele afirmou que teve 
um "excelente diálogo" com o 
presidente do Senado, Davi Al-
columbre, e que está "à disposi-
ção" de Maia. 

"Da minha parte não tem 
problema. Vamos em frente", 

disse, após cerimônia no Clube 
do Exército na qual foi conde-
corado. Alcolumbre e outras au-
toridades também foram home-
nageadas, entre elas o próprio 
presidente da Câmara, que não 
compareceu. Pela manhã, Maia 
se reuniu com o ministro da Jus-
tiça, Sergio Moro, que deu início 
ao mal-estar entre o governo e o 
presidente da Câmara.

Bolsonaro afirmou que a vida 
é assim, "de vez em quando tem 
alguns percalços", mas que consi-
dera o atrito "página virada". O 
Brasil está acima de tudo", refor-

çou. "Outros problemas aconte-
cerão com toda certeza. Mas, na 
minha cabeça e na dele (Maia), o 
Brasil está acima de tudo e deus 
está acima de todos", disse, citan-
do seu slogan de campanha.

O presidente disse que falou 
com Alcolumbre sobre a reforma 
da Previdência na cerimônia da 
Justiça Militar, que sinalizou 
apoio, assim como considera que 
é a disposição de Maia. "A refor-
ma continua", disse o presiden-
te. "Ela é importante não para 
mim, para o governo, e sim para 
o Brasil", destacou. Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro dão trégua

Atrito com Rodrigo Maia foi "chuva de 
verão" e "céu está lindo", diz Bolsonaro
Presidente afirmou que a vida é assim, "de vez em quando tem alguns percalços", mas
que considera o atrito com presidente da Câmara dos Deputados uma "página virada"

Pacificação

André Borges / Estadão

A bancada do PSL na Câ-
mara dos Deputados avaliam 
a troca da liderança do grupo 
na Casa, que tem como repre-
sentante o delegado Waldir 
(PSL-GO). Cotado, o deputado 
federal Girão Monteiro, eleito 
pelo Rio Grande do Norte, ne-
gou que seja candidato, mas 
deixou clara a insatisfação. 
“Não quero ser o líder. Eu 
quero é ser liderado”, afirmou.

Nesta quinta-feira, 28, o 
partido decidiu fechar questão 
em apoio à reforma da Previ-
dência na Câmara. A decisão 
aconteceu em reunião com a 
presença de 32 dos 54 parla-
mentares da sigla.

PSL avalia indicar 
General Girão 
como líder do 
partido na Câmara

Mudança
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Luiz Antônio Lourenço de 
Farias, ou simplesmente Tomba 
Farias, é um político cuja expe-
riência como prefeito de Santa 
Cruz por duas vezes e deputado 
estadual pode ser resumida num 
desafio: resolver problemas. Mui-
to antes que se falasse numa eco-
nomia de guerra, ele promoveu 
demissões em série na prefeitura 
de sua cidade e, quando o político 
só falava em agradar suas bases, 
ele cobrou impostos atrasados e 
enfrentou a ira popular.  

Ao participar nesta quinta-
-feira, 28, do programa A Hora é 
Agora, na rádio Agora FM (97,9), 
ancorado por Renato Dantas, 
Tomba Farias foi perguntado so-
bre quase tudo da política atual 
do Rio Grande do Norte e do Bra-
sil. Organizamos um resumão 
com os tópicos mais importantes.

100 DIAS DE FÁTIMA BEZERRA
"Justiça seja feita. Ela pegou 

a situação do Estado já deterio-
rada. Agora, a governadora pre-
cisará fazer o que deve ser feito. 
Porque nada vai cair do céu. Fá-
tima Bezerra deve vender todos 
os ativos possíveis para superar a 
crise. Hoje, quem tem saudade da 
Cosern como ela era antes da ven-
da? Aliás, a venda da companhia 
possibilitou fazer várias obras no 
RN e hoje, a cada novo governa-
dor que passa pelo Estado, é uma 
Cosern nova que se recebe, já que 
a empresa paga entre R$ 250 mi-
lhões a R$ 280 milhões de ICMS 
todo ano. Na minha opinião, até 
a Caern deve ser vendida, como 
também a Potigás e o Centro de 
Convenções, que funcionará bem 
melhor com a iniciativa privada.  
Da mesma forma, o Governo do 
Estado não deve aportar recursos 
na educação superior. Hoje, há 
9 mil alunos na Uern, dos quais 
4.500 são do RN e os demais de 
outros estados. Pergunto: qual a 

obrigação do Estado de pagar o 
ensino (superior) para as pessoas 
que vem de fora?".

BOLSONARO X MAIA
"O presidente está no caminho 

errado. Não se resolve nada nu-
ma democracia sem o Congresso, 
não se administra um país sem 
o presidente da Câmara, sem o 
presidente do Senado. A hora é 
de união, já que a urgência do 
momento é a reforma da Previ-
dência – uma tarefa muito árdua 
e difícil, diga-se de passagem. E 
nós sabemos: o País precisa dessa 
reforma para retomar a trilha do 
desenvolvimento. O Brasil está 
com 13 milhões de desemprega-
dos, uma crise econômica e políti-
ca muito grande; os estados estão 
aí com o pires na mão, enquanto 
o presidente da República gasta 
uma manhã assistindo a um fil-
me no cinema. O presidente reco-
nhece que não é um bom concilia-
dor, mas é preciso lembrar mais 
uma vez Tancredo Neves para 
quem a política não se fazia sem 
a presença e uma boa conversa".

CONGRESSO E REFORMA
DA PREVIDÊNCIA

"Eu vejo no Rodrigo Maia boa 
vontade de levar esse processo da 
reforma da Previdência adiante. 
A troca de farpas entre o presi-
dente e Rodrigo Maia precisa ser 
substituída por uma conversa 
definitiva sobre a intenção de am-
bos no processo. O presidente po-
de ter até boas intenções, quando 

diz que quer acabar com o fisio-
logismo, mas não pode se perder 
em declarações nas redes sociais". 

FILHOS DE BOLSONARO
"É o problema que mais me 

preocupa. Eles falam o que vem 
à cabeça e, o pior, falam em no-
me de quem? Do presidente da 
República. Trata-se de um mo-
mento delicado que vivemos em 
que qualquer desequilíbrio pode 
custar caro ao País".

ROBINSON E O ROMBO
"Robinson está pagando hoje 

pelos próprios erros. Ele tinha as 
condições de fazer as mudanças 
e não fez. E acho que Fátima 
Bezerra pode entrar no mesmo 
caminho. Durante sua gestão, 
Robinson sacou R$ 1,3 bilhão do 
fundo da previdência dos servi-
dores e se beneficiou do dinheiro 
da repatriação de brasileiros no 
exterior, que rendeu mais uns 
R$ 700 milhões. Acrescente a 
esta conta outros R$ 670 milhões 
que o deputado Fábio Faria ob-
teve para a Saúde e que chegou 
de uma vez para o Rio Grande do 

Norte. Robinson ainda negociou 
a conta do Estado com o Banco 
do Brasil, o que rendeu algo co-
mo R$ 180 a R$ 200 milhões. So-
mando, tudo deu em torno de R$ 
3,1 bilhões. E o que aconteceu? O 
Estado ainda ficou com um dé-
ficit de R$ 30 milhões referente 
ao décimo terceiro dos servidores 
de 2017 e outros R$ 90 milhões 
do décimo terceiro de 2018, além 
das folhas de novembro e dezem-
bro último".

REPRESENTATIVIDADE DO RN
"Infelizmente, nós perdemos 

nossos grandes nomes em Bra-
sília. Quando tínhamos essa 
representação, recebemos coisas 
importantes. As ambulâncias do 
Samu, por exemplo. Os R$ 27 
milhões trazidos para a reforma 
do Centro de Convenções. Os 
R$ 12 milhões que ajudaram na 
construção do teleférico de Santa 
Cruz e aí com ajuda do ex-sena-
dor José Agripino. Tudo isso foi 
trazido pelo então presidente da 
Câmara Federal, Henrique Edu-
ardo Alves. Da mesma forma, ele 
teve participação na finalização 

do Museu da Rampa e sob mui-
tos aspectos em obras de pavi-
mentação na cidade de Natal.

Já Fernando Bezerra e Ibe-
rê Ferreira de Sousa tiveram 
participações importantíssimas 
na atração de recursos federais. 
Fernando Bezerra, quando foi 
senador da República e líder no 
Congresso Nacional, chegou a 
trazer R$ 130 milhões para os 
municípios do Rio Grande do 
Norte. E, nessa época, todo o mu-
nicípio recebia ajuda, qualquer 
que fosse".  

TOMBA, PREFEITO
"Quando assumi a prefei-

tura de Santa Cruz, uma das 
minhas primeiras medidas foi 
demitir 280 funcionários. Na 
época, a prefeitura tinha mil 

funcionários da folha de paga-
mento. Depois de enxugar a 
folha, eu e minha sucessora pa-
gamos todos os precatórios. Só 
eu paguei R$ 8 milhões. O pre-
feito que assumir Santa Cruz 
em 2020 não encontrará nada 
para pagar. Implementei o ISS, 
o IPTU, a CIDE - Contribuição 
de Intervenção no Domínio 
Econômico. Cobramos os tribu-
tos devidos, o que sempre gera 
grande impopularidade. Ou era 
isso ou um processo por im-
probidade. Aguentei passeatas 
populares contra as medidas. E 
hoje tenho amigos prefeitos que 
não fizeram o que eu fiz e estão 
com os bens bloqueados pela 
Justiça. E, mesmo assim, nun-
ca deixei de ganhar uma eleição 
em Santa Cruz".

Tomba Farias, ex-prefeito de Santa Cruz e deputado estadual pelo PSDB

Tomba: ''Fátima deve vender tudo se 
quiser resolver problemas do Estado''
Ex-prefeito de Santa Cruz por duas vezes e deputado estadual, Tomba Faria critica o presidente Bolsonaro, diz que Fátima 
Bezerra tem que parar de economizar com palitos e assegura que o Estado sofre com a falta de representatividade em Brasília

Tomba

José Aldenir / Agora RN

Governo não deve aportar 
recursos na educação 
superior. Há 9 mil alunos 
na Uern, dos quais 4.500 
são do RN e os demais 
são de outros estados

"

Antigamente o RN tinha 
representatividade em 
Brasília. Infelizmente, 
isso acabou e estamos 
sentindo falta"

"
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O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) pediu 
celeridade no andamento do pro-
jeto de reestruturação da Avenida 
Engenheiro Roberto Freire, entre 
Capim Macio e Ponta Negra, que é 
umas principais vias de acesso aos 
bairros da zona Sul de Natal. O 
Governo do Estado corre o risco de 
perder os R$ 70 milhões previstos 
para realizar a obra.

Incluído ainda no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) 
para a Copa de 2014, o projeto da 
Roberto Freire recebeu diversas 
mudanças e cortes financeiros. Dos 
quase R$ 270 milhões previstos 
inicialmente, isso em 2013, a nova 
obra deverá ficar com aproximada-
mente R$ 70 milhões.

Segundo Manoel Marques Dan-
tas, atual diretor do Departamento 

Estadual de Estradas de Rodagens 
(DER), a Caixa Econômica Federal 
(CEF) e o Ministério do Desenvol-
vimento Regional querem que o 
projeto seja deflagrado até o fim do 
primeiro semestre deste ano. Caso 
isso não aconteça, o Rio Grande do 
Norte pode perder o recurso. “Eles 
[Caixa Econômica e MDR] se mos-
traram preocupados com a obra da 
Avenida Roberto Freire. Há uma 
orientação do governo Federal para 
que sejam encerrados os contratos  
das obras do PAC Copa que ainda 
não foram iniciados”, disse ele, em 
entrevista ao programa Manhã 
Agora, apresentado por Tiago Re-
bolo na rádio Agora FM (97,9).

Com a redução dos custos e a 
pressão do governo do federal, o 
DER vai dividir a reestruturação 
da Roberto Freire em duas eta-

pas: reorganização dos transporte 
público e instalação de trincheiras 
para escoamento do trânsito.

A primeira parte prevê a insta-
lação de uma “baia” para a tráfego 

na faixa central da pista. A ação se-
rá feita entre a Rua Sólon Galvão, 
nas proximidades do restaurante 
Sal e Brasa, e segue até a Rua 
Praia de Genipabu, nas proximida-

des do Praia Shopping. “Já as baias 
de ônibus serão transformadas em 
ciclovias e, além disso, as calçadas 
serão reformadas”, disse.

A segunda parte inclui a cons-
trução de três trincheiras de trân-
sito nas principais vias de acesso 
para a Avenida Roberto Freire. 
“Colocaram na cabeça das pessoas 
que trincheiras atrapalham. Cerca 
de 70% do tráfego da região não 
olha nem de lado”, apontou ele, ao 
falar das críticas de comerciantes e 
ambientalistas ao projeto viário. 

O DER  prevê uma trincheira 
no acesso na saída do Viaduto da 
BR-101 para a avenida Ayrton 
Senna. Outra construção seria en-
tre a Rua Sólon Galvão e Rua Dr. 
Orlando de Azevedo. Já a terceira 
obra ficaria na Avenida Odilon Go-
mes de Lima.

DER prevê a construção de três trincheiras e de instalação de uma via para ônibus

Estado pode perder R$ 70 milhões da  
reestruturação da Avenida Roberto Freire
Previsto para iniciar ainda antes da Copa do Mundo de 2014, o projeto de melhoria do principal acesso aos bairros da zona Sul 
de Natal corre o risco de ser cancelado; DER estuda deflagrar licitação para as obras ainda no primeiro semestre deste ano  

Trânsito

José Aldenir / Agora RN

Um mês após receber a reco-
mendação do Ministério Público do 
Estado sobre mudanças no creden-
ciamento de emplacadoras no novo 
modelo Mercosul, o Departamento 
de Trânsito do Rio Grande do Norte 
(Detran) ainda não deliberou sobre 
o caso. A indefinição é criticada por 
uma das estampadoras que já atua 
no serviço desde o ano passado.

Segundo o advogado Felipe 
Cortez, que representa uma das 
empresas autorizadas, a Autoplac, 
o Detran está descumprindo duas 
ordens judiciais que determina-
ram a manutenção das atuais 
empresas na realização do serviço 
de estampar e instalar as novas 
placas. Atualmente, apenas quatro 
podem fazer o trabalho no Esta-

do. “O Ministério Público expediu 
recomendação contrariando uma 
ordem judicial. Além disso, pede 
que o Detran abra novo edital para 
cadastramento. Se o Detran fizer 
isso, vai estar descumprindo duas 
ordens judiciais para que o edital 
não seja alargado”, disse ele.

O advogado reforça que a 
empresa emplacadora foi regu-
larmente credenciada junto ao 
Departamento Nacional de Trân-
sito (Denatran) e Detran. “Esse 
credenciamento observou o devido 
processo legal. Toda a documenta-
ção foi examinada, regularizada e 
deferida”, reforçou.  

Segundo o Detran, o número 
de empresas autorizadas caiu de 
48 para apenas quatro. A redução 

brusca de autorizações motivou 
uma série protestos de quem ficou 
de fora.  “Houve denúncias ao Mi-
nistério Público Estadual de quem 
não foi credenciado. A denúncia 
indicava que teria havido uma 
espécie de limitação. Mas isso não 
ocorreu. Na verdade, quem não se 
credenciou foi negligente na con-
fecção dos documentos necessários 
para a legalização”, defendeu.

Em 20 de fevereiro deste ano, o 
Ministério Público recomendou que 
o Detran anule o credenciamento. 
O serviço para estampar placas foi 
iniciado em 14 de dezembro do ano 
passado. Segundo a recomendação, 
o Detran não teria a competência 
para instituir o credenciamento. A 
tarefa deveria ser do Denatran.  

“Essas empresas que não fo-
ram cadastradas ajuizaram dois 
mandados de segurança na justiça 
para que o prazo fosse elastecido. 
Ou seja, queriam mais prazo para 
a inscrição no Detran. As empre-
sas perderam no primeiro grau e 
no segundo grau. A Justiça apon-
tou que que as ações do Denatran 
e Detran foram dentro da lei”, 
complementou.

Segundo o Detran, a direção do 
órgão aguarda o agendamento de 
uma audiência com representantes 
do Ministério Público e da Procura-
doria Geral do Estado para definir 
o que será feito do credenciamento 
das empresas emplacadoras. A 
reunião deve acontecer na primei-
ra quinzena de abril. RN tem quatro empresas cadastradas

Indefinição do Detran sobre emplacamento gera críticas
Credenciamento

Reprodução Detran
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O juiz Rodrigo Parente Paiva, 
da 15ª Vara Federal Criminal de 
Brasília, pôs o ex-presidente Mi-
chel Temer no banco dos réus pelo 
suposto crime de corrupção passi-
va no caso envolvendo a mala de 
R$ 500 mil da JBS.

Segundo a denúncia oferecida 
em 2017 pelo então procurador-
-geral da República, Rodrigo Ja-
not, e ratificada pelo procurador 
Carlos Henrique Martins Lima, os 
pagamentos poderiam chegar ao 

patamar de R$ 38 milhões ao lon-
go de 9 meses. Com o fim do foro 
privilegiado de Temer, que deixou 
a Presidência da República em 31 
de dezembro de 2018, o processo 
foi remetido à primeira instância e 
tramita na 15ª Vara Federal.

Em abril de 2017, o então 
assessor do presidente Rodrigo 
Rocha Loures foi filmado em ação 
controlada da Polícia Federal re-
cebendo uma mala com R$ 500 
mil do executivo da J&F, Ricardo 

Saud. Ele foi um dos alvos da Ope-
ração Patmos, deflagrada em maio 
daquele ano, com base na delação 
de executivos da holding.

Temer e Loures foram denun-
ciados pela suposta propina. No 
entanto, para o ex-presidente, a 
abertura de ação foi barrada em 
votação na Câmara Federal. Como 
não tinha mais foro privilegiado, 
Rocha Loures passou a se defender 
do processo na 10ª Vara Federal de 
Brasília. Segundo denúncia de 2017, pagamento ilícitos poderiam chegar a R$ 38 milhões

Michel Temer vira réu 
por corrupção passiva
Em abril de 2017, então assessor do presidente Rodrigo Rocha Loures
foi filmado em ação controlada da Polícia Federal recebendo R$ 500 mil

Caso da mala
Antênio Cruz / Agência Brasil

Mais de 7 milhões de contri-
buintes enviaram a declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica em três semanas. Até as 17h 
desta quinta-feira, 28, a Federal 
recebeu 7.157.062 declarações, 
equivalente a 23,46% do esperado 
para este ano.

O prazo para envio da declara-
ção começou no último dia 7 e vai 
até as 23h59min59s de 30 de abril. 
A expectativa da Receita é receber 
30,5 milhões de declarações.

A declaração pode ser feita de 
três formas: pelo computador, por 
celular ou tablet ou por meio do 
Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC). Pelo computador, será 
utilizado o Programa Gerador da 
Declaração - PGD IRPF2019, dis-
ponível no site da Receita Federal.

Também é possível fazer a 
declaração com o uso de dispositi-
vos móveis, como tablets e smar-
tphones, por meio do aplicativo 
Meu Imposto de Renda. O serviço 
também está disponível no e-CAC 

no site da Receita, com o uso de 
certificado digital.

Estará obrigado a apresentar 
a declaração anual o contribuinte 
que, no ano-calendário de 2018, 
recebeu rendimentos tributáveis, 
sujeitos ao ajuste na declara-
ção, cuja soma foi superior a R$ 
28.559,70.

Associações representativas 
dos militares estaduais realiza-
ram ontem uma reunião prévia 
antes da audiência com o coman-
dante geral da Polícia Militar, 
coronel Alarico Azevedo, marcada 
para esta sexta-feira, 29.

Segundo o subtenente Eliabe 
Marques, presidente da Associa-
ção dos Subtenentes e Sargentos 
Policiais e Bombeiros Militares 
do RN (ASSPMBMRN), no en-
contro foram definidas as pautas 
prioritárias. Entre elas, o pedido 
de que seja oferecido às entida-
des a participação nas concepções 
legislativas (como projetos de lei 
encaminhados para a Assem-
bleia Legislativa). Os dirigentes 
também levarão este pleito para 
o comandante geral do Corpo de 
Bombeiros, coronel Luiz Monteiro 
da Silva Júnior.

Os representantes das associa-
ções também solicitaram audiência 
com a governadora Fátima Bezer-
ra para cobrar salários atrasados.

Na reunião, as associações 
também confirmaram audiência 
na próxima quinta-feira, 4, às 
9h30, com a diretoria do Hospi-
tal Coronel Pedro Germano – o 
Hospital da Polícia Militar. O 
objetivo é reivindicar melhores 
serviços de saúde para os milita-
res estaduais.

Declaração pode ser emitida por aplicativo Subtenente Eliabe Marques (ASSPMBMRN)

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil José Aldenir / Agora RN

Receita recebe mais de 7 milhões 
de declarações em três semanas

Policiais querem participar
de discussões sobre projetos

Imposto de Renda Cobrança

Os militares russos envia-
dos à Venezuela deveriam dei-
xar o país se o seu propósito 
for o de manter o governo de 
Nicolás Maduro no poder, dis-
se nesta quinta-feira, 28, o mi-
nistro das Relações Exteriores 
do Brasil, Ernesto Araújo.

"Se a ideia deles é manter 
Maduro no poder por mais 
tempo, isso significa mais 
pessoas passando fome e fu-
gindo do país, mais tragédia 
humana na Venezuela", afir-
mou o ministro.

Na quarta-feira, 27, o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, pediu que a 
Rússia retire seus militares 
da Venezuela e declarou que 
"todas as opções" estão em 
aberto para que isso ocorra.

Russos devem 
sair se estão para 
proteger Maduro, 
afirma chanceler

Venezuela
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Nosso complexo de vira-lata, para usar a ex-
pressão criada pelo genial Nelson Rodrigues, 
aquele que conhecia a alma popular brasileira, em 
nada melhorou na sua evolução genética. Aqui a 
arte da desqualificação atingiu os píncaros da gló-
ria pelo avesso. A cada gestão governamental o 
trade oficial volta a regurgitar vitórias que a prática 
desmonta. E ai de que ousar sustentar uma crítica. 
Acaba com a pecha de pobre invejoso que fala por 
não ter sido capaz de vencer na vida.

Nos últimos dias, o Rio Grande do Norte, por 
denúncia deste jornal, tem assistido a uma revela-
ção que se manteve bem escondida do noticiário: 
as tarifas cobradas de voos nascido aqui são em 
média 80% mais caras, em alguns casos chegam 
a mais de 100%, enquanto nosso trade anda pe-
lo mundo a gastar nossos pobres reais. Retorna 
com as mais imaginárias conquistas que anunciam, 
quando na verdade se descobre, tempos depois, as 
malas vazias que trazem de volta. 

Nosso maior delírio, o que nos fez baixar as 
alíquotas do querosene para aviação, foi quando 
surgiu a notícia que a Latan instalaria no aeroporto 
de Natal o grande e revolucionário Uber, transfor-
mando nosso destino num terminal de passageiros 
e cargas. Algum tempo depois, três companhias 
estavam instaladas no Ceará, uma nacional e duas 
internacionais, além de um em Recife. E ficamos a 
ver navios, aviões, fantasmas, lobisomens e, quem 
sabe, a besta-fera. 

E assim vamos indo, de derrota em derrota, 
resultado de uma bancada federal fraca e sem atu-
ação vigorosa, negociando emendas populistas e 
sem ter olhos para as grandes conquistas e agre-
gações enriquecedoras da nossa economia. Endi-
vidamo-nos construindo uma Arena a ser paga ao 
longo de vinte anos e não temos um hospital terci-
ário e no porto fizemos uma estação de passagei-
ros, quando não temos scanner para exportação de 
frutas, nossos melhores produtos.

Um olhar isento revela que temos perdido to-
das as guerras diante de uma classe política que 
teima em lutar pelas pequenas coisas de algum 
efeito eleitoreiro, como emendas para postos de 
saúde, quadras de esporte, praças e outros badu-
laques, berloques e ornamentos para as fotos ofi-
ciais. Esse varejo de pequenas ambições típicas de 
um provincianismo incurável, longe da  grandeza 
intelectual provinciana de um Câmara Cascudo, 
nos leve aos fracassos, em Brasília.

Há mais de cem anos Varela Santiago fun-
dou nosso único hospital infantil que hoje é um 
exemplo de gestão pública, e há quase cinquenta 
anos construímos nosso último hospital geral de 
urgências, o Walfredo Gurgel. Não fosse a UFRN, e 
fundada há sessenta anos, não teríamos o Instituto 
Metrópole Digital e o Instituto do Cérebro, nossos 
sinais de modernidade. E a classe política a delirar 
batendo pregos tortos para encaixotar a verdade 
que a cada dia é mais flagrante. 

Pregos tortos

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
HORROR

Nem a deputada Janaína 
Pascoal, que assinou e defendeu 
o impeachment de Dilma Rous-
seff concordou com festas para a 
ditadura militar deflagrada a 31 
de março de 1964. Posição digna.

FRASE
Quando indagada sobre as 

comemorações estimuladas pelo 
presidente-capitão Jair Bolsona-
ro, a doutora Janaína Pascoal, 
advogada, liquidou a fatura: 
‘Deixemos 1964 em 1964’. Foi 
perfeita.  

HISTÓRIA
General Hamilton Mourão, 

vice-presidente, serviu em Natal 
e aqui dirigiu o alistamento 
militar, fazendo viagens ao 
interior para observar como as 
prefeituras faziam o alistamento 
anualmente. 

JARDIM
Numa das viagens, foi a Jar-

dim do Seridó e ouviu do então 
prefeito, Manuel Paulino, um 
apelo para não fechar o serviço de 
alistamento na cidade. Paulino 
apresentou-se como ex-comba-
tente. 

MEMÓRIA
Há poucos dias, um jardi-

nense lembrou sua presença em 
Jardim do Seridó. Ele não só 
lembrou a cidade, como do pre-
feito José Paulino. Contou que 
atendeu ao pedido e manteve o 
alistamento. 

NAPOLEÃO
Um leitor indaga sobre a iden-

tificação de Napoleão Bonaparte, 
na epígrafe de ontem, como ‘O 
Conquistador’. Esta é a classifi-
cação que está na sua tumba, no 
Hotel des Invalides, em Paris. 

ALIÁS
Para os historiadores, inclusi-

ve franceses, até hoje, são sete os 
maiores conquistadores da His-
tória, Gêngis Khan, Alexandre, 
o grande; Tamerlão, Ciro, Átila, 
Hitler e Napoleão Bonaparte. 

PALCO

SAÚDE
O monsenhor Ausônio Tércio 

de Araujo, 83 anos, que foi vigá-
rio geral de Caicó, diretor do Co-
légio Diocesano e da Rádio Rural, 
recupera-se de uma hemorragia 
digestiva do São Lucas.

QUEM
Ausônio é uma das maiores fi-

guras da Igreja do Rio Grande do 
Norte. Educador que viveu para 
formar pastores para sua Igreja, 
de homens e de mulheres de bem. 
A sua recuperação é tranquila. 

RETIRO
Como diz um jovem cúria 

da província eclesiástica de 
Nossa Senhora da Apresentação, 
ninguém invente de morrer por 
esses dias. Todo clero está em 
Gravatá, em retiro, para gáudio 
espiritual. 

ALIÁS
No retiro de Gravatá um 

detalhe justifica a formação 
intelectual para o nosso clero: 
o pregador convidado Dom 
Juarez Soares, hoje bispo de 
Parnaíba, no Piauí. Uma pala-
vra a serviço da fé. 

2020
O nome do deputado Herma-

no Morais não foi afastado de 
todo como uma das alternativas 
para prefeito de Natal. Mas 
não será pelo MDB. Nem seria 
impossível a sua candidatura 
pelo PDT.

POSIÇÃO
Nos corredores da Assembléia 

há quem veja em Hermano um 
certo incômodo dentro do MDB, 
daí a possibilidade de transfe-
rência para o PDT. E com apoio, 
claro, de Carlos Eduardo Alves.

MODELO
O recapeamento asfáltico 

da Av. Hermes da Fonseca 
mostrou que é possível não in-
terditar os espaços. O trabalho 
noturno segue sem que Natal 
enfrente engarrafamento. O 
que é muito bom. 

CAMARIM

CENA
A frase do presidente Jair Bolsonaro - ‘Não 

vou jogar dominó com Lula e Temer na cadeia’ 
- tem a dimensão política de quem só pensa 
em agradar à mesma platéia que votou no seu 
nome nas eleições. O nosso capitão-presiden-

te insiste em ficar, sempre, bem abaixo, das 
elevadas funções que teve o mérito de conquis-
tar pelo voto. O que revela a sua inconsciência 
da nossa grandeza. É pobre o destino de ser, 
tal e qual, e só, uma republiqueta da América 
Latina. 

“ “Ignorar a própria ignorância
é a doença do ignorante”

Amos Alcott,
pedagogo, EUA (1799-1888).
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novo destino

centro
da cidadeno 

Seu 

• Restaurante

• Cafeteria/conveniência

• Biblioteca

• Salão de eventos

Funcionamento (seg a sex):

8h às 19h
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O governo federal leiloou nesta 
quinta-feira, 28, a Ferrovia Norte-
-Sul (FNS). A concessionária Rumo 
S.A foi a vencedora, representada 

pela corretora Santander, que ofer-
tou R$ 2,719 bilhões pelo trecho de 
1.537 Km, que vai de Estrela d’Oes-
te (SP) a Porto Nacional (TO).

A outra proposta apresentada, 
da VLI Multimodal, representada 
pela corretora Safra, foi de R$ 2,065 
bilhões. Trecho leiloado tem 1.537 quilômetros

Governo leiloa Ferrovia Norte-Sul por R$ 2,7 bilhões
Por 30 anos

Beth Santos / Presidência da República

O Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região con-
denou por unanimidade 
os ex-deputados estaduais 
pelo MDB Jorge Picciani, 
Paulo Melo e Edson Alber-
tassi. Picciani foi condena-
do a 21 anos de reclusão e 
pagamento de multa de R$ 
11 milhões por corrupção, 
lavagem de dinheiro e or-
ganização criminosa.

Albertassi recebeu pe-
na de 13 anos e multa de 
R$ 6 milhões pelos mes-
mos crimes. Já Paulo Melo 
foi condenado a 12 anos 
de prisão e multa de R$ 
7 milhões por corrupção 
e organização criminosa. 
PIcciani e Melo foram pre-
sidentes da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro  (Alerj) du-
rante a gestão do ex-gover-
nador Sérgio Cabral.

Os três foram presos 
na operação Cadeia Velha, 
um desdobramento da La-
va Jato. Eles foram acusa-
dos de integrar o esquema 
criminoso chefiado pelo ex-
-governador e de garantir 
vantagens para a Fetrans-
por e a Odebrecht na Alerj.

Justiça condena 
ex-deputados 
do MDB por 
corrupção

Cadeia Velha

Jorge Picciani pegou 21 anos

Fernando Frazão / Agência Brasil
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O deputado federal Delegado 
Marcelo Freitas (PSL-MG) será o 
relator da reforma da Previdência 
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Câmara dos Deputa-
dos. O presidente da Comissão, 
Felipe Francischini (PSL-PR), fez o 
anúncio nesta quinta-feira, 28.

Segundo Francischini, a CCJ 
receberá o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, na próxima quarta-
-feira, 3, para detalhar a proposta 
e tirar dúvidas dos parlamentares. 
No dia seguinte, quinta-feira, 4, o 
colegiado receberá juristas.

A previsão do presidente da Co-
missão de Constituição e Justiça é 
que a leitura do parecer de Freitas 
aconteça na segunda semana de 
abril. Franciscini reiterou que o 

parecer da reforma da Previdência 
deve ser votado no 17 de abril.

“O consenso [em torno da esco-
lha do nome de Freitas] foi criado 
porque a gente entende que, nós 
como PSL, representamos o pre-
sidente [da República] na Casa e 
temos a responsabilidade primeira 
com a aprovação do projeto na Ca-
sa”, disse Francischini. Previsão é que deputado faça leitura do seu parecer na segunda semana de abril

Relator da reforma na
CCJ será Marcelo Freitas
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça reiterou que o parecer
da reforma da Previdência deve ser votado no colegiado no 17 de abril

Previdência
Bruno Peres / PSL

Por unanimidade, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) confir-
mou nesta quinta-feira, 28, a 
constitucionalidade do sacrifí-
cio de animais na realização de 
cultos de religiões de matrizes 
africanas. 

A questão foi definida por 
meio de um recurso do Ministé-
rio Público do Rio Grande do Sul 
contra uma decisão do judiciário 
local que definiu que o sacrifício 
dos animais não viola do Código 
Estadual de Proteção aos ani-
mais. A norma local definiu que 
os rituais de sacrifício nas religi-
ões africanas não são inconstitu-
cionais, “desde que sem excessos 
ou crueldade".

O julgamento começou no ano 
passado e foi finalizado nesta tar-
de. Na conclusão, os ministros en-
tenderam que a crueldade contra 
os animais não faz parte do ritual 
de culto das religiões de origem 
africana. Além disso, a Constitui-
ção garante a liberdade de culto 
religioso a todos os cidadãos.

Votaram sobre a questão os 
ministros  Marco Aurélio, Ale-
xandre de Moraes, Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Rosa 
Weber, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Luiz Fux, Cármen 
Lúcia e o presidente, Dias Toffoli.

Durante o julgamento, Bar-
roso entendeu que a lei local deu 
proteção especial às religiões de 
matriz africana em razão do his-

tórico de discriminação. "A liber-
dade religiosa é um direito funda-
mental das pessoas, é um direito 
que está associado às escolhas 
mais essenciais que uma pessoa 
pode fazer na vida", disse.

Fux também destacou que 
todas as religiões devem ter suas 
liturgias respeitadas e citou casos 
de incêndios provocados contra 
locais de culto de religiões africa-
nas em todo o país. "É o momento 
próprio para que o Direito diga 
em favor das religiões de matriz 
africana que não há nenhuma 
ilegalidade no culto de professam 
e nas liturgias que praticam", 
afirmou.

Durante o julgamento, enti-
dades defenderam a liberdade de 
culto e afirmaram que as religi-
ões de matriz africana são alvo de 
preconceitos, que abrem caminho 
para a intolerância religiosa. 

O Fórum Nacional de Prote-
ção de Defesa Animal sustentou 
que nenhum dogma pode se legi-
timar pela crueldade.

Roberto Barroso: "Direito fundamental"

Supremo decide que sacrifício 
de animais em cultos é legal

Constitucional

Carlos Moura / STFO ex-senador da República 
Luiz Estevão foi beneficiado por 
saída temporária do Complexo Pe-
nitenciário da Papuda, onde está 
preso desde 2016. 

A informação foi confirmada 
nesta quinta-feira, 28, em nota, 
pela Secretaria de Segurança Pú-
blica do Distrito Federal (SSP/DF). 
Os internos começaram a sair às 
7h de ontem e devem retornar até 
as 10h de segunda-feira, 1º.

A saída temporária é prevista 
pela Portaria nº 001/2019, da Vara 
de Execuções Penais (VEP), e con-
templa presos que cumprem pena 
no regime semiaberto e que têm 
autorização de trabalho externo ou 
saídas temporárias.

Ex-senador 
Luiz Estevão é 
beneficiado com 
saída temporária

Papuda

Político cumpre pena no semiaberto

Danilo Verpa / Folhapress

A Comissão de Meio Am-
biente do Senado aprovou, 
nesta quinta-feira, 28, a rea-
lização de um ciclo de debates 
para discutir a Política de 
Desenvolvimento Sustentável 
da Caatinga. A proposta foi 
apresentada pelo senador Je-
an Paul Prates (PT-RN).

“Esse é um projeto mui-
to importante para o País, 
principalmente por defender 
a preservação do bioma da 
caatinga, além de trabalhar 
pela erradicação da pobreza 
no Brasil”, disse.

O parlamentar é relator de 
um projeto de lei no SEnado 
que trata da preservação e da 
redução das desigualdades so-
ciais no território da caatinga.

Jean Paul propôs a re-
alização de quatro debates, 
para tratar das especificida-
des do bioma nos estados do 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Bahia, 
Sergipe e Piauí.

Senado Federal 
vai discutir o 
desenvolvimento 
do bioma caatinga

Audiências públicas



SEXTA-FEIRA, 29.03.2019 Cidades 13SEXTA-FEIRA, 29.03.2019Cidades12



SEXTA-FEIRA, 29.03.2019 Cidades 13SEXTA-FEIRA, 29.03.2019Cidades12



SEXTA-FEIRA, 29.03.2019Cotidiano14

alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

O vestuário de David Bowie
A primeira vez que vi um homem vestindo 

uma calça vermelha foi no começo dos anos 
70, numa imagem do rei Roberto Carlos que 
mais parecia uma alegoria da escola de samba 
Mangueira. A camisa era verde limão. Roberto 
iniciara aquela fase dos cabelos longos, do me-
dalhão e sapato cavalo de aço.

A rebeldia inerente à idade e ao momen-
to cultural do País já instalara em mim, 
além da cabeleira e gosto por rock “n” roll, 
uns surtos de iconoclastia que eu alimen-
tava com aversão à autoridade escolar, às 
religiões e à seleção brasileira, então uma 
unanimidade nacional após a conquista da 
Copa 1970.

Aquele Roberto Carlos pós Jovem Guarda 
já não era referência de transgressão para mi-
nha geração, de modo que sua calça vermelha 
não gerou rasgos de influência. Mas numa cer-
ta noite de domingo, o então novo programa da 
TV Globo, Fantástico O Show da Vida, surgiu 
outra calça rubra.

Era uma matéria sobre o cantor inglês Da-
vid Bowie, sobre um novo disco – creio que o 
LP Diamond Dogs – e sua postura irreverente, 
como um cara sozinho incorporando o grupo 
brasileiro Secos & Molhados, que estava na 
crista da onda naqueles dias. Dessa vez, a cal-
ça vermelha atraiu meu olhar.

Na reprodução que eu tentava fazer do 
psicodelismo no mundo pós Woodstock, aque-
la calça era o que faltava complementando o 
visual: camisa tingida com círculos irregulares 
brancos, tamanco de madeira, cordões colori-
dos no pulso, cinto de tecido, anel de caveira e 
cabelos nos ombros.

Na minha legião de ídolos do universo pop, 
Bowie não existia musicalmente. Adotei a cor 
da calça, mas levei anos para curtir algumas 
das suas canções. Quando mudei do bairro das 
Quintas para a Candelária, em 1975, fiquei 
algum tempo sem a música do camaleão britâ-
nico. Ouvi um disco na beira de 1980.

O título gigante do disco de 1972, “The 
Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spi-
ders from Mars”, lembrava a lombra de Sgt 
Peppers e remetia às histórias em quadri-
nhos. Depois conheci outros LPs e hoje guardo 
“Aladdin Shane” (1973), Pin Ups (mesmo ano), 
Low (1977) e Black Tie White Noise (1993).

Ontem cedo, navegando em sites ingleses, 
dou de cara com uma matéria envolvendo a fi-
gura saudosa do grande artista do pop rock e 
do glam rock. Anunciando mais um dos tantos 
tributos que não param desde aquele janeiro 
de 2016 quando ele se foi na nave imaginária 
do anti-herói Ziggy Stardust.

A lendária marca de calçados e roupas, 
Vans, criada para vestir surfistas e skatistas, 
decidiu lançar uma coleção inspirada na per-
formance fashion e comportamental de Bowie, 
como já fizera em relação ao pintor holandês 
Van Gogh e à banda inglesa Led Zeppelin. 
Bowie inspirou quatro modelos de tênis.

O Duque Branco do rock é homenageado com 
os modelos “Era”, “Slip-On 47 V DX”, “Sk8-Hi” 
e “Old Skool”, onde a estética e os logotipos são 
baseados nos discos “Aladdin Shane”, “Space Od-
dity” e “Hunky Dory”. Vou comprar um par de tê-
nis, mergulhar num vórtice ciclônico, e entregar 
para um garoto de calças vermelhas ali em 1974. 
Aproveito e cumprimento Médici e Geisel.

REFORMA
O anúncio ontem do deputado 

Marcelo Freitas (PSL-MG) como 
relator da reforma da Previdência na 
Câmara Federal, a partir de acordo 
com os líderes da casa, caiu como uma 
ressaca na testa da velha imprensa 
e dos xiitas de esquerda que torciam 
e trabalhavam pelo conflito e pelo 
tumulto.

ADVOGADOS
 A deputada federal Joice 

Hasselmann (PSL-SP) estuda 
apresentar um projeto na Câmara 
para acabar com a contribuição dos 
advogados à OAB. A ideia segue 
o padrão das mudanças feitas na 
relação dos sindicatos, de empregados 
e patrões, que perdeu a contribuição 
compulsória.

AH, O PARLAMENTO
Sergio Moro preocupado com 

alterações no texto sobre corrupção 
no pacote anticrime. É obvio que os 
deputados irão mexer, questão de 
autopreservação. Ontem mesmo, a 
Câmara aprovou projeto que perdoa 
as multas dos partidos que aplicaram 
irregularmente seus recursos. 

RODRIGUINHO
O presidente da Câmara Federal 

é um homem novo, mas da política 
velha. Está nervosinho por problemas 
pessoais, sim senhor. Seu sogro 
Moreira Franco foi preso com Temer 
por corrupção; seu pai é o histriônico 
Cesar Maia, ex-prefeito do Rio, cheio 
de processos por improbidade.

CORRUPÇÃO
Quando você imagina que 

encerrou a cota de crimes do PT, 
que já está todo mundo preso, surge 
mais um na lista de corruptos. O 
ex-governador de MG, Fernando 
Pimentel, virou réu por tráfico de 
influência e lavagem de dinheiro. 
Ação penal aberta pela juíza Luzia 
Divina de Paula Peixoto.

VELHA IMPRENSA
Gramsci dizia que os jornais eram 

aparelhos ideológicos cuja função era 
transformar uma verdade de classe 
num senso comum. O que vale para 
distintos interesses da mídia, como 
o dinheiro público da publicidade. A 
barriga da senhora Eliane Cantanhêde 
é só um maldito fruto da questão.

''Haddad condenado por 
fake news, petistas dirão 

que denúncia é fake news.''

(André Juarez Macedo)

"Conheci um hetero homem 
que é fã da Katy Perry, vou 

desmontar a farsa''.

(Dinarte Assunção)

''Quer lutar contra ditaduras? 
Então grite fora nazismo, fora 

comunismo, fora fascismo!'' 

(Ana Martina Izzo)

PICARDIA NAS REDES

PÊSAMES
Alguns intelectuais de padaria 

e saraus entorpecentes tentaram 
fazer da morte do dramaturgo 
Domingos de Oliveira uma pinimba 
política com Jair Bolsonaro, só pelo 
fato do Planalto não emitir nota de 
pesar. Ora, 80% do povo brasileiro 
não sabem quem foi Domingos, 
inclusive muitos militantes.

ATRASO
A Secretaria de Planejamento 

postou nas redes mensagem 
com jeito de quem jogou o boné. 
Reconhecendo que não existe 
qualquer possibilidade de quitação 
dos salários atrasados dos 
servidores se não vierem os recursos 
dos royalties antecipados. E lembra 
que a dívida vem de Robinson Faria.

CHAPLIN
É um libelo, uma radiografia 

a revelar mau tratos a mulheres 
e assédio a meninas, a biografia 
de Charlie Chaplin escrita pelo 
romancista britânico Peter Ackroyd, 
que já escreveu sobre as vidas de 
Charles Dickens, Oscar Wilde, T. 
S. Eliot e Ezra Pound, nomes que 
consagram seu ofício.

CHAPLIN II
Ackroyd conta que repórteres 

da época narraram artimanhas 
de Chaplin, aproveitando a fama, 
para deixar as crianças quase 
histéricas e prontas para facilitar 
sua abordagem. O fenômeno 
da idolatria infanto-juvenil com 
Carlitos era chamado na imprensa 
de “Chaplinitis” ou “Chaplinoia”.

CORDEL
O artista plástico e sociólogo 

Genildo Mateus envereda pela 
literatura popular e prepara o 
lançamento do cordel político “Um 
Bozo com Militantes de Bosta”. 
Histórico eleitor petista, ele inicia 
assim: “Vamos conhecer a história 
/ de um cara muito esquisito / com 
jeito todo fascista / fizeram de 
supermito”.

ESTÁDIO DO MECÃO
Após 104 anos de fundação, o 

América FC prepara sua estreia 
em seu próprio campo de futebol, 
quando inaugura dia 12 de maio 
a Arena América provavelmente 
diante do xará pernambucano, 
cujas cores são a verde e a branca. 
Povo politiqueiro, tem natalense 
chamando Arena Vermelha.

“ “Ora, uma vez que abrimos 
a porta para as exceções, é 
difícil fechá-la”
(Émile Durkheim)
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...do deputado federal Glauber Braga 
(PSOL-RJ): "Com requerimento meu 
e da deputada Luiza Erundina, Sérgio 
Moro teve a sua convocação aprovada 
na comissão de legislação participativa 
da câmara, pra falar da sua atuação. 
O governo se desesperou, mas não teve 
jeito. Convocado! Se não comparecer, 
vou pedir condução coercitiva"; 
...da deputada federal Tabata Amaral: 
"Hoje participei de uma reunião com 
o Ministro Ricardo Veléz na Comissão 
de Educação. Insistentemente o 
questionei sobre quais eram os 
projetos e metas para melhorar a 
qualidade da educação no Brasil, mas 
não obtive resposta"; 
...do jornal O Globo: "'PEC Anti-
Mourão' propõe eleições diretas em 90 
dias em caso de queda de presidente"; 
...da revista Veja: "TSE multa 
coligação de Haddad por impulsionar 
conteúdo contra Bolsonaro".

>> GIRO PELO TWITTER...

OPINIÃO
"Que o governo tem errado em muitas 

áreas não é novidade, mas ele não tem 
um dado conta da gravidade que é errar 
em educação. O Ministério está parado. 
Não tome decisões e gasta todas as 
energias e horas que a crise que ele criou, 
demitindo pessoas que acabaram de se 
manifestar ou revogando-se a si mesmo. 
Esta é apenas mais uma semana perdida 
no MEC. Não existe o que os problemas 
e a paralisia são mais perigosos do que 
nessa área. Na educação não se perde 
um minuto e já perdemos um trimestre. 
O presidente Jair Bolsonaro escolheu o 
ministro de forma insensata e persiste 
nele.". Da jornalista Miriam Leitão, sobre 
o ministro da Educação, Vélez Rodriguez.

CHEGANDO
Referência quando o assunto 

é economia e investimentos, a 
economista e colunista do jornal Estado 
de São Paulo, Zeina Latif, estará em 
Natal no dia 24 de abril para palestra e 
lançamento do escritório Axios Agente 
Autônomo de Investimentos. A Axios 
chega a capital potiguar como escritório 
credenciado à XP Investimentos, uma 
das maiores empresas do segmento no 
Brasil.

APOIO PROMETIDO
A ministra Tereza Cristina 

Corrêa, da Agricultura, garantiu 
apoio aos projetos apresentados pela 
governadora Fátima Bezerra para o 
fortalecimento da agricultura no Rio 
Grande do Norte, entre elas a liberação 
de 4,8 milhões para a regularização 
fundiária em 13 municípios do Rio 
Grande do Norte. 
Em audiência realizada na noite 
desta quarta-feira, 27, em Brasília, 
a ministra assumiu o compromisso 
de liberar a segunda parcela de um 
convênio, no valor de R$ 853 mil, para 
operar o Programa Nacional de Crédito 
Fundiário no RN.

CONSELHO
O juiz federal Walter Nunes da 

Silva Júnior, titular da 2ª Vara Federal 
e corregedor do Presídio Federal de 
Mossoró, foi empossado ontem no 
Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária. A solenidade foi 
presidida pelo ministro da Justiça 
Sérgio Moro. Hoje, o juiz federal já 
participará da primeira reunião do 
CNPCP, em Brasília. O mandato do 
Conselho é de dois anos.

PAUTA
O deputado federal Rafael 

Motta (PSB-RN) participou esta 
semana de uma audiência com o 
secretário executivo do Ministério 
da Saúde, João Gabbardo dos 
Reis. A governadora Fátima 
Bezerra, a senadora Zenaide Maia 
e o secretário de Saúde Pública, 
Cipriano Maia, também estiveram 
presentes na reunião. 
No encontro, a chefe do Executivo 
estadual apresentou um plano de 
ação para o enfrentamento da crise 
assistencial do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Rio Grande do 
Norte.

ELEVAR TETO
Entre os pontos abordados no 

documento está a necessidade de 
incremento do teto da Média e Alta 
Complexidade (MAC). 
“A elevação do teto vai permitir, 
de acordo com o estudo feito pelo 
governo, ampliar as ofertas de 
serviços em áreas estratégicas nos 
setores de oncologia, cardiologia, 
urologia, compra de medicamentos, 
contratação de novos leitos de 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) e implantação de policlínicas”, 
ressaltou o deputado.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

No estande da 
Camanor durante 
evento nacional da 
Abrasel, em Natal, 
Vinícius Frota e 
Bruno Macedo, 
que integram o 
setor comercial da 
empresa referência 
na produção de 
camarão no Brasil

Cedida

Cedida

Empresária Sheila 
Morais recebeu 

Tinesa Emerenciano 
no lançamento da 
coleção "Origens" 
por Sheila Morais

Desfile Fendi 
Inverno 2020,
em Milão



SEXTA-FEIRA, 29.03.2019Cidades16

Um aluno cuja identidade 
não foi revelada ameaçou “ma-
tar” e “massacrar” seus colegas 
que estudam na Escola Estadual 
Prof. Edgar Barbosa, no bairro 
de Lagoa Nova, zona Sul de Na-
tal. O ataque foi impedido nesta 
quinta-feira, 28, pela Polícia 
Militar, que compareceu ao local 
para uma ação preventiva.

De acordo com a assessoria 

de imprensa da Polícia Militar, 
uma guarnição da Companhia 
Independente de Prevenção ao 
Uso de Drogas (Cipred) se des-
locou até a unidade após identi-
ficar postagens de outros alunos 
da escola nas redes sociais, que 
reportaram as ameaças escritas 
em carteiras no colégio.

Ainda segundo a PM, o aluno 
suspeito escreveu que iria “ma-

tar” e “massacrar” outros colegas. 
Este foi o terceiro caso de ameaça 
em escola registrado em Natal 
desde que houve o ataque a uma 
unidade pública em Suzano, em 
São Paulo, deixando 10 pessoas 
mortas entre alunos, funcionários 
e os próprios atiradores.

O caso deverá ser investigado 
pela Delegacia da Criança e do 
Adolescente, da Polícia Civil. Guarnição da Polícia Militar se deslocou para a escola e preveniu ataque nesta quinta

Aluno ameaça matar 
colegas, e PM previne 
ataque em escola de Natal
Situação foi registrada nesta quinta-feira, 28, na Escola Estadual Prof.
Edgar Barbosa, em Lagoa Nova, zona Sul; aluno não teve nome revelado

Violência
Polícia Militar RN / Divulgação
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Anna Karinna Castro
Especial para o Agora RN

 
Um crédito na mão e uma 

ideia empreendedora na cabeça. 
Aos 19 anos, a estudante Viviane 
Alves de Luna decidiu vencer os 
desafios da inserção no mercado 
de trabalho para os jovens e abrir 
seu próprio negócio, em busca de 
independência financeira.

Moradora de uma área de pe-
riferia da Região Metropolitana 
de Natal, ela conseguiu um fi-
nanciamento no valor de R$ 700, 
por uma linha crédito bancário 
especial do Crediamigo, por meio 
do Banco do Nordeste, comprou 
tudo em mercadoria e iniciou 
um pequeno negócio para vender 
bombons.  

Passados 4 anos, Viviane é 
dona de duas lojas da Bomboniere 
da Luna, emprega dois funcioná-
rios em cada uma e já aponta o 

segredo do sucesso para empre-
ender: “No comércio, você tem que 
estar sempre inovando. Porque se 
não inovar, fica pra trás e cai. Tem 
que procurar novidade”, aponta a 
jovem empresária potiguar.

De desempregado a fabricante 
de salgados, Marcelo Rodrigues, 
aos 46 anos, é outro exemplo 
entre microempreendedores que 
resolveram arregaçar as mangas 
para vencer a recessão. 

Hoje, ele é um dos principais 
distribuidores de salgados para 
lanchonetes e casas de festa no 
centro da cidade de Parnamirim, 
na Grande Natal. Também ini-
ciou e ampliou os negócios com 
apoio do programa Crediamigo.

Foi com a ajuda do financia-
mento que Marcelo comprou os 
primeiros ingredientes, depois 
veio a fritadeira elétrica, forno 
e fogão industrial, freezer para 
estocar a mercadoria e agora ele 

está novamente renovando o cré-
dito para ampliar o negócio.

“A gente quer aumentar o es-
paço da fábrica, comprar novos 
equipamentos para atender à 
demanda cada vez maior. Graças 
a Deus estamos crescendo e esse 
financiamento a juros baixos é a 
força que a gente precisa. Já é o 
quarto empréstimo aqui no BNB 
que eu pego, sempre honrando 
meus compromissos e crescendo 
no meu negócio”, destacou o em-
preendedor.

Microcrédito impulsiona  
a geração de empregos
Com linhas de financiamento mais acessíveis, empreendedores potiguares 
realizam o sonho do negócio próprio e também abrem postos de trabalho

Oportunidade

Crediamigo, maior programa de financiamento da América Latina
O Crediamigo é uma linha de 

financiamento para atender mi-
croempreendedores e fomentar 
o desenvolvimento econômico, 
emprego e renda. É o maior pro-
grama de microcrédito da Améri-
ca Latina, e o Banco do Nordeste 
disponibiliza os recursos para os 
estados nordestinos, além do Nor-
te dos estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo.

No Rio Grande do Norte, fo-
ram concedidos 215.311 emprés-
timos a microempreendedores, 
em 2018, o que equivalente a R$ 
496,7 milhões. Este ano, já nos 
dois primeiros meses, o BNB rea-
lizou 37.322 operações de crédito, 
liberando R$ 91,4 milhões.

No município de Parnamirim, 
Grande Natal, foram liberados 

mais de R$ 91 milhões em 2018, 
e outros R$ 6 milhões em crédito 
já em 2019.

Entre os novos beneficiá-

rios está Uliana Silva, 36 anos, 
que abriu uma loja de material 
descartável, papelaria e xerox, 
no Conjunto Cajupiranga. Ela 

conseguiu uma linha de crédito 
para investir na compra de uma 
impressora 3D no valor de R$ 5 
mil. Pretende ampliar os serviços 
oferecidos aos clientes. “Melhor 
financiamento do mercado, com 
as menores taxas de juros e pres-
tação que cabe no nosso bolso. 
Assim dá pra crescer”, destacou.

O Programa de microcrédito 
é uma importante ferramenta de 
desenvolvimento.  Os empreen-
dedores podem buscar recursos 
para capital de giro, reformas e 
aquisição de máquinas e equi-
pamentos, tanto para o comércio 
quanto para residência. O banco 
ainda garante seguro de vida, 
cartão e abertura gratuita de con-
ta sem taxas de manutenção.  

O sucesso do programa é me-

dido tanto pela procura: as unida-
des do Crediamigo estão sempre 
cheias; quanto pela taxa de ina-
dimplência considerada muito 
baixa, em média apenas 2 a 3% do 
volume de negócios contratados. 

Assinando o contrato, o vende-
dor ambulante de lanches, Emer-
son Ribeiro, 36, pretende investir 
o crédito numa bicicleta de carga 
para transportar seus produtos 
e ampliar a oferta de salgados, 
tapiocas, bolos e outras delícias. 
“Meu trabalho é volante. Eu vou 
buscar o cliente onde ele está. 
Com essa parceria do Crediami-
go, vou poder melhorar minhas 
ferramentas de trabalho. Pra 
mim é muito importante receber 
esse capital extra. Vai me ajudar 
bastante”.

No comércio, você tem que 
estar sempre inovando. 
Porque se não inovar, fica 
pra trás e cai. Tem que 
procurar novidade”

Viviane Alves de Luna
Microempreendedora e proprietá-
ria da marca Bomboniere da Luna

"

Em 2018, BNB liberou quase R$ 500 milhões para microempreendedores do RN

Anna Karinna Castro / Agora RN
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Um crédito na mão e uma 

ideia empreendedora na cabeça. 
Aos 19 anos, a estudante Viviane 
Alves de Luna decidiu vencer os 
desafios da inserção no mercado 
de trabalho para os jovens e abrir 
seu próprio negócio, em busca de 
independência financeira.

Moradora de uma área de pe-
riferia da Região Metropolitana 
de Natal, ela conseguiu um fi-
nanciamento no valor de R$ 700, 
por uma linha crédito bancário 
especial do Crediamigo, por meio 
do Banco do Nordeste, comprou 
tudo em mercadoria e iniciou 
um pequeno negócio para vender 
bombons.  

Passados 4 anos, Viviane é 
dona de duas lojas da Bomboniere 
da Luna, emprega dois funcioná-
rios em cada uma e já aponta o 

segredo do sucesso para empre-
ender: “No comércio, você tem que 
estar sempre inovando. Porque se 
não inovar, fica pra trás e cai. Tem 
que procurar novidade”, aponta a 
jovem empresária potiguar.

De desempregado a fabricante 
de salgados, Marcelo Rodrigues, 
aos 46 anos, é outro exemplo 
entre microempreendedores que 
resolveram arregaçar as mangas 
para vencer a recessão. 

Hoje, ele é um dos principais 
distribuidores de salgados para 
lanchonetes e casas de festa no 
centro da cidade de Parnamirim, 
na Grande Natal. Também ini-
ciou e ampliou os negócios com 
apoio do programa Crediamigo.

Foi com a ajuda do financia-
mento que Marcelo comprou os 
primeiros ingredientes, depois 
veio a fritadeira elétrica, forno 
e fogão industrial, freezer para 
estocar a mercadoria e agora ele 

está novamente renovando o cré-
dito para ampliar o negócio.

“A gente quer aumentar o es-
paço da fábrica, comprar novos 
equipamentos para atender à 
demanda cada vez maior. Graças 
a Deus estamos crescendo e esse 
financiamento a juros baixos é a 
força que a gente precisa. Já é o 
quarto empréstimo aqui no BNB 
que eu pego, sempre honrando 
meus compromissos e crescendo 
no meu negócio”, destacou o em-
preendedor.

Microcrédito impulsiona  
a geração de empregos
Com linhas de financiamento mais acessíveis, empreendedores potiguares 
realizam o sonho do negócio próprio e também abrem postos de trabalho

Oportunidade

Crediamigo, maior programa de financiamento da América Latina
O Crediamigo é uma linha de 

financiamento para atender mi-
croempreendedores e fomentar 
o desenvolvimento econômico, 
emprego e renda. É o maior pro-
grama de microcrédito da Améri-
ca Latina, e o Banco do Nordeste 
disponibiliza os recursos para os 
estados nordestinos, além do Nor-
te dos estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo.

No Rio Grande do Norte, fo-
ram concedidos 215.311 emprés-
timos a microempreendedores, 
em 2018, o que equivalente a R$ 
496,7 milhões. Este ano, já nos 
dois primeiros meses, o BNB rea-
lizou 37.322 operações de crédito, 
liberando R$ 91,4 milhões.

No município de Parnamirim, 
Grande Natal, foram liberados 

mais de R$ 91 milhões em 2018, 
e outros R$ 6 milhões em crédito 
já em 2019.

Entre os novos beneficiá-

rios está Uliana Silva, 36 anos, 
que abriu uma loja de material 
descartável, papelaria e xerox, 
no Conjunto Cajupiranga. Ela 

conseguiu uma linha de crédito 
para investir na compra de uma 
impressora 3D no valor de R$ 5 
mil. Pretende ampliar os serviços 
oferecidos aos clientes. “Melhor 
financiamento do mercado, com 
as menores taxas de juros e pres-
tação que cabe no nosso bolso. 
Assim dá pra crescer”, destacou.

O Programa de microcrédito 
é uma importante ferramenta de 
desenvolvimento.  Os empreen-
dedores podem buscar recursos 
para capital de giro, reformas e 
aquisição de máquinas e equi-
pamentos, tanto para o comércio 
quanto para residência. O banco 
ainda garante seguro de vida, 
cartão e abertura gratuita de con-
ta sem taxas de manutenção.  

O sucesso do programa é me-

dido tanto pela procura: as unida-
des do Crediamigo estão sempre 
cheias; quanto pela taxa de ina-
dimplência considerada muito 
baixa, em média apenas 2 a 3% do 
volume de negócios contratados. 

Assinando o contrato, o vende-
dor ambulante de lanches, Emer-
son Ribeiro, 36, pretende investir 
o crédito numa bicicleta de carga 
para transportar seus produtos 
e ampliar a oferta de salgados, 
tapiocas, bolos e outras delícias. 
“Meu trabalho é volante. Eu vou 
buscar o cliente onde ele está. 
Com essa parceria do Crediami-
go, vou poder melhorar minhas 
ferramentas de trabalho. Pra 
mim é muito importante receber 
esse capital extra. Vai me ajudar 
bastante”.

No comércio, você tem que 
estar sempre inovando. 
Porque se não inovar, fica 
pra trás e cai. Tem que 
procurar novidade”

Viviane Alves de Luna
Microempreendedora e proprietá-
ria da marca Bomboniere da Luna

"

Em 2018, BNB liberou quase R$ 500 milhões para microempreendedores do RN

Anna Karinna Castro / Agora RN
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O Casanova Eco Bar vai come-
morar nove anos de funcionamento 
com uma programação diversifi-
cada entre os dias 5 e 6 de abril, a 
partir das 21h, com o objetivo de 

celebrar "a amizade, o respeito, a 
diversidade, a alegria e a parceria 
construída ao longos desses anos".

A ideia é reunir o máximo de 
atrações possíveis e celebrar com 

os clientes. Esse ano serão mais de 
20 atrações que agitarão o aniver-
sário. Além das atrações especiais 
para a comemoração, uma repagi-
nada no Casanova está garantida 

para festa de 9 anos, assim como 
aconteceu em anos anteriores, o 
empreendimento receberá novi-
dades em suas infraestrutura e 
decoração. Evento acontecerá entre 5 e 6 de abril

Casanova Eco Bar comemora nove anos com programação variada
Dois dias de festa

Casanova Eco Bar / Divulgação
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A íntegra das Demonstrações Financeiras com suas Notas Explicativas, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S, 

estão publicados nos jornais Valor Econômico, Diário Ofi cial do Estado do Rio Grande do Norte e A Tribuna do Norte - RN de 29.03.2019.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Em milhares de reais

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Em milhares de reais

 Controladora Consolidado

ATIVO Nota nº 2018 2017 2018 2017

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ..  10 174 141 766.719 410.287

Títulos e valores mobiliários .....  11 54.672 130.696 395.844 372.037

Contas a receber de clientes ....  12 338.713 257.608 3.812.723 3.073.262

Partes relacionadas ...................  29 321.744 97.184 - -

Estoques.....................................  13 171.950 139.401 926.797 730.258

Tributos a recuperar...................  14 51.171 135.982 545.816 330.437

Outros ativos circulantes...........   30.547 26.700 71.761 67.340

Total do ativo circulante ......   968.971 787.712 6.519.660 4.983.621

Não circulante

Imposto de renda e contri-

 buição social diferidos ............  27 12.185 - 463.935 483.695

Tributos a recuperar...................  14 15.420 15.294 989.437 96.804

Depósitos judiciais ....................  26 124.549 121.613 248.436 192.751

Outros ativos não circulantes ...   564 858 575 870

Investimentos ............................  7 4.496.657 3.111.260 - -

Propriedades para investimento  15 - - 178.223 185.077

Imobilizado .................................  16 585.876 574.993 1.883.752 1.847.647

Intangível ...................................  17 658 120 188.130 137.433

Total do ativo não circulante  5.235.909 3.824.138 3.952.488 2.944.277

Total do ativo ...........................   6.204.880 4.611.850 10.472.148 7.927.898

PASSIVO E Controladora Consolidado
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota nº 2018 2017 2018 2017
Circulante
Fornecedores .............................  18 62.212 52.508 451.200 451.957
Fornecedores - “Confi rming” .....  19 - - 68.567 72.395
Salários, provisões e contri-
 buições sociais ........................  23 27.138 23.591 215.554 326.179
Imposto de renda e contri-
 buição social a pagar ..............  27 586 6.247 515.536 80.149
Outros impostos 
 e contribuições ........................  24 7.385 4.062 213.981 158.409
Empréstimos e fi nanciamentos .  20 1.835 2.994 369.188 234.052
Debêntures ................................  21 8.866 - 326.813 322.074
Certifi cado de 
 recebíveis imobilários .............  22 30.968 24.874 30.968 24.874
Dividendos propostos e a pagar  28.2 20.944 6.514 20.944 6.514
Juros sobre capital 
 próprio a pagar ........................  28.2 222.124 98.899 222.124 98.899
Obrigações com 
 administradoras de cartões ....  25 - - 1.238.797 857.482
Outros passivos circulantes ......   3.858 4.213 263.393 191.695
Total do passivo circulante .   385.916 223.902 3.937.065 2.824.679
Não circulante
Provisão para 
 riscos trabalhistas, 
 fi scais e cíveis .......................  26 10.919 11.778 186.169 155.040
Empréstimos e fi nanciamentos .  20 462 2.035 538.727 272.761
Debêntures ................................  21 799.160 - 799.160 337.403
Certifi cados de
 recebiveis imobiliários ............  22 78.128 108.522 78.128 108.522
Empréstimos com 
 partes relacionadas .................  29 582 253.611 582 253.611
Imposto de renda e contri-
 buição social diferidos ............  27 - 39.501 - -
Outros passivos não circulantes   566 1.338 3.170 4.719
Total do passivo não circulante  889.817 416.785 1.605.936 1.132.056
Patrimônio líquido  ................  28
Capital social .............................   3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
Ajustes de avaliação patrimonial
Reserva de custo atribuído
Ajuste de avaliação patrimonial   138.310 142.826 138.310 142.826
Reservas de lucros ....................   1.690.837 728.337 1.690.837 728.337
Total do patrimônio líquido..  28 4.929.147 3.971.163 4.929.147 3.971.163
Total do passivo 
 e patrimônio líquido ............   6.204.880 4.611.850 10.472.148 7.927.898

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Em milhares de reais

 Controladora Consolidado
 Nota nº 2018 2017 2018 2017
Receita operacional líquida.......  31 1.066.014 849.213 7.192.596 6.444.659
Custo dos produtos 
 vendidos e serviços prestados  32.1 (853.992) (752.108) (2.523.568) (2.338.408)
Lucro bruto ..............................   212.022 97.105 4.669.028 4.106.251
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas ...............  32.2 (13.058) (10.806) (3.119.299) (2.713.885)
Despesas gerais 
 e administrativas .....................  32.3 (48.975) (57.306) (807.760) (765.752)
Honorário da administração ......  29 (3.967) (4.050) (15.158) (12.758)
Resultado de 
 equivalência patrimonial ........  7 1.011.952 389.374 - -
Outras receitas 
 operacionais, líquidas .............  33 47.503 150.807 683.279 274.768
  993.455 468.019 (3.258.938) (3.217.627)
Lucro operacional 
 antes do resultado 
 fi nanceiro líquido ..............   1.205.477 565.124 1.410.090 888.624
Receitas fi nanceiras ..................  34 33.906 24.553 546.203 124.216
Despesas fi nanceiras ................  34 (55.917) (41.805) (167.245) (237.064)
Resultado 
 fi nanceiro líquido ................  34 (22.011) (17.252) 378.958 (112.848)
Lucro antes do 
 imposto de renda e da 
 contribuição social ...........   1.183.466 547.872 1.789.048 775.776

Imposto de 
 renda e contribuição 
 social - corrente ..................  27 522 16.941 (535.031) (191.426)
Imposto de 
 renda e contribuição 
 social - diferido ...................  27 51.686 5.514 (18.343) (14.023)

Imposto de renda 
 e contribuição social ..........   52.208 22.455 (553.374) (205.449)
Lucro líquido do exercício ..   1.235.674 570.327 1.235.674 570.327
Atribuível a 
 acionistas da Companhia ........  35 1.235.674 570.327 1.235.674 570.327
Lucro básico/
 diluído por ação ...................  35
Por ação ON ...............................   18,85949 8,70462 18,85949 8,70462
Por ação PN ...............................   20,74544 9,57508 20,74544 9,57508

 Atribuível aos acionistas da Controladora
 Reserva de lucros Ajuste de avaliação patrimonial
       Ativos
      Custo fi nanceiros  Total do
  Capital Reserva Reserva de Incentivos atribuído do disponíveis Lucros patrimônio
 Nota nº social legal investimentos fi scais imobilizado para venda acumulados líquido
Em 31 de dezembro de 2016 - Publicado .................................................................   3.100.000 116.239 96.675 114.963 146.992 (238) - 3.574.631

Ajuste ............................................................................................................................  2.2 - - - - - - (53.879) (53.879)
Reversão de reserva .....................................................................................................   - - (53.879) - - - 53.879 -

Em 31 de dezembro de 2016 - Reapresentado ........................................................   3.100.000 116.239 42.796 114.963 146.992 (238) - 3.520.752
Lucro líquido do exercício .............................................................................................   - - - - - - 570.327 570.327
Ativos fi nanceiros disponíveis para vendas .................................................................  11 e 28 - - - - - 516 - 516

Total do resultado abrangente do exercício ...................................................................   - - - - - 516 570.327 570.843
Realização do ajuste de avaliação patrimonial líquido ................................................  28 - - - - (4.444) - 4.444 -
Destinação do lucro líquido do exercício

Formação de reservas .................................................................................................  28 - 25.321 365.111 63.907 - - (454.339) -
Juros sobre o capital próprio ......................................................................................  28 - - - - - - (114.173) (114.173)
Dividendos complementar obrigatório .......................................................................  28 - - - - - - (6.259) (6.259)

Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas ............................   - 25.321 365.111 63.907 (4.444) - (570.327) (120.432)
Em 31 de dezembro de 2017 .......................................................................................   3.100.000 141.560 407.907 178.870 142.548 278 - 3.971.163

Lucro líquido do exercício .............................................................................................   - - - - - - 1.235.674 1.235.674
Ativos fi nanceiros disponíveis para vendas .................................................................  11 e 28 - - - - - (70) - (70)

Total do resultado abrangente do exercício ...................................................................   - - - - - (70) 1.235.674 1.235.604
Realização do ajuste de avaliação patrimonial líquido ................................................  28 - - - - (4.446) - 4.446 -
Destinação do lucro líquido do exercício

Formação de reservas .................................................................................................  28 - 58.447 837.322 66.731 - - (962.500) -
Juros sobre o capital próprio ......................................................................................  28 - - - - - - (256.956) (256.956)
Dividendos complementar obrigatório .......................................................................  28 - - - - - - (20.664) (20.664)

Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas ............................   - 58.447 837.322 66.731 (4.446) - (1.235.674) (277.620)
Em 31 de dezembro de 2018 .......................................................................................   3.100.000 200.007 1.245.229 245.601 138.102 208 - 4.929.147

Nevaldo Rocha - Presidente
Oswaldo Aparecido Nunes - Vice-Presidente

Newton Rocha de Oliveira Júnior - Diretor de Relações com Investidores
Gilberto Sheizo Izumida

Contador - CRC - 1SP 133031/O-8

DIRETORIA EXECUTIVACONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Flavio Gurgel Rocha - Presidente
Elvio Gurgel Rocha - Vice-Presidente
Lisiane Gurgel Rocha - Conselheiro

CONSELHO FISCAL

Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro
Paulo Ferreira Machado - Conselheiro

Peter Wilson - Conselheiro
Dickson Martins da Fonseca - Conselheiro

A ministra da Agricultura, Te-
resa Cristina, garantiu apoio aos 
projetos apresentados pela gover-
nadora Fátima Bezerra para o for-
talecimento do setor no Rio Grande 
do Norte, entre eles a liberação de 
R$ 4,8 milhões para a regulariza-
ção fundiária em 13 municípios do 
Rio Grande do Norte, medida que 
dá segurança jurídica e abre cami-
nho para inserir o trabalhador ru-
ral nas políticas públicas de desen-
volvimento da agricultura familiar.

Teresa assumiu o compromisso 
de liberar a segunda parcela de um 
convênio, no valor de R$ 853 mil, 
para operar o Programa Nacional 
de Crédito Fundiário no estado po-
tiguar.

Também foram entregues 
outros pleitos, importantes para 
o setor, como a conclusão do ter-
minal pesqueiro de Natal, a regu-
lamentação da pesca de atum e 
as questões relacionadas à Guia 
de Trânsito Animal (GTA) para o 
camarão, além de recursos desti-
nados à capacitação de quase 1.000 
pescadores artesanais, qualifican-
do-os para o uso da vela e de equi-
pamentos de georreferenciamento 
(GPS) nas embarcações.

A audiência com a ministra 
- que aconteceu na quarta-feira, 
27, foi um desdobramento da visi-
ta que Teresa Cristina fez ao Rio 
Grande do Norte em fevereiro, 
quando visitou áreas de fruticul-
tura irrigada na região Oeste. Fá-
tima aproveitou para sugerir ações 
do Governo Federal para abertura 
do mercado chinês ao melão do Rio 
Grande do Norte.

Ministério libera 
R$ 4,8 milhões 
para regularização 
fundiária no RN

13 municípios

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina

Luis Macedo / Câmara dos Deputados
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A íntegra das Demonstrações Financeiras com suas Notas Explicativas, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S, 

estão publicados nos jornais Valor Econômico, Diário Ofi cial do Estado do Rio Grande do Norte e A Tribuna do Norte - RN de 29.03.2019.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Em milhares de reais

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Em milhares de reais

 Controladora Consolidado

ATIVO Nota nº 2018 2017 2018 2017

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ..  10 174 141 766.719 410.287

Títulos e valores mobiliários .....  11 54.672 130.696 395.844 372.037

Contas a receber de clientes ....  12 338.713 257.608 3.812.723 3.073.262

Partes relacionadas ...................  29 321.744 97.184 - -

Estoques.....................................  13 171.950 139.401 926.797 730.258

Tributos a recuperar...................  14 51.171 135.982 545.816 330.437

Outros ativos circulantes...........   30.547 26.700 71.761 67.340

Total do ativo circulante ......   968.971 787.712 6.519.660 4.983.621

Não circulante

Imposto de renda e contri-

 buição social diferidos ............  27 12.185 - 463.935 483.695

Tributos a recuperar...................  14 15.420 15.294 989.437 96.804

Depósitos judiciais ....................  26 124.549 121.613 248.436 192.751

Outros ativos não circulantes ...   564 858 575 870

Investimentos ............................  7 4.496.657 3.111.260 - -

Propriedades para investimento  15 - - 178.223 185.077

Imobilizado .................................  16 585.876 574.993 1.883.752 1.847.647

Intangível ...................................  17 658 120 188.130 137.433

Total do ativo não circulante  5.235.909 3.824.138 3.952.488 2.944.277

Total do ativo ...........................   6.204.880 4.611.850 10.472.148 7.927.898

PASSIVO E Controladora Consolidado
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota nº 2018 2017 2018 2017
Circulante
Fornecedores .............................  18 62.212 52.508 451.200 451.957
Fornecedores - “Confi rming” .....  19 - - 68.567 72.395
Salários, provisões e contri-
 buições sociais ........................  23 27.138 23.591 215.554 326.179
Imposto de renda e contri-
 buição social a pagar ..............  27 586 6.247 515.536 80.149
Outros impostos 
 e contribuições ........................  24 7.385 4.062 213.981 158.409
Empréstimos e fi nanciamentos .  20 1.835 2.994 369.188 234.052
Debêntures ................................  21 8.866 - 326.813 322.074
Certifi cado de 
 recebíveis imobilários .............  22 30.968 24.874 30.968 24.874
Dividendos propostos e a pagar  28.2 20.944 6.514 20.944 6.514
Juros sobre capital 
 próprio a pagar ........................  28.2 222.124 98.899 222.124 98.899
Obrigações com 
 administradoras de cartões ....  25 - - 1.238.797 857.482
Outros passivos circulantes ......   3.858 4.213 263.393 191.695
Total do passivo circulante .   385.916 223.902 3.937.065 2.824.679
Não circulante
Provisão para 
 riscos trabalhistas, 
 fi scais e cíveis .......................  26 10.919 11.778 186.169 155.040
Empréstimos e fi nanciamentos .  20 462 2.035 538.727 272.761
Debêntures ................................  21 799.160 - 799.160 337.403
Certifi cados de
 recebiveis imobiliários ............  22 78.128 108.522 78.128 108.522
Empréstimos com 
 partes relacionadas .................  29 582 253.611 582 253.611
Imposto de renda e contri-
 buição social diferidos ............  27 - 39.501 - -
Outros passivos não circulantes   566 1.338 3.170 4.719
Total do passivo não circulante  889.817 416.785 1.605.936 1.132.056
Patrimônio líquido  ................  28
Capital social .............................   3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
Ajustes de avaliação patrimonial
Reserva de custo atribuído
Ajuste de avaliação patrimonial   138.310 142.826 138.310 142.826
Reservas de lucros ....................   1.690.837 728.337 1.690.837 728.337
Total do patrimônio líquido..  28 4.929.147 3.971.163 4.929.147 3.971.163
Total do passivo 
 e patrimônio líquido ............   6.204.880 4.611.850 10.472.148 7.927.898

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Em milhares de reais

 Controladora Consolidado
 Nota nº 2018 2017 2018 2017
Receita operacional líquida.......  31 1.066.014 849.213 7.192.596 6.444.659
Custo dos produtos 
 vendidos e serviços prestados  32.1 (853.992) (752.108) (2.523.568) (2.338.408)
Lucro bruto ..............................   212.022 97.105 4.669.028 4.106.251
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas ...............  32.2 (13.058) (10.806) (3.119.299) (2.713.885)
Despesas gerais 
 e administrativas .....................  32.3 (48.975) (57.306) (807.760) (765.752)
Honorário da administração ......  29 (3.967) (4.050) (15.158) (12.758)
Resultado de 
 equivalência patrimonial ........  7 1.011.952 389.374 - -
Outras receitas 
 operacionais, líquidas .............  33 47.503 150.807 683.279 274.768
  993.455 468.019 (3.258.938) (3.217.627)
Lucro operacional 
 antes do resultado 
 fi nanceiro líquido ..............   1.205.477 565.124 1.410.090 888.624
Receitas fi nanceiras ..................  34 33.906 24.553 546.203 124.216
Despesas fi nanceiras ................  34 (55.917) (41.805) (167.245) (237.064)
Resultado 
 fi nanceiro líquido ................  34 (22.011) (17.252) 378.958 (112.848)
Lucro antes do 
 imposto de renda e da 
 contribuição social ...........   1.183.466 547.872 1.789.048 775.776

Imposto de 
 renda e contribuição 
 social - corrente ..................  27 522 16.941 (535.031) (191.426)
Imposto de 
 renda e contribuição 
 social - diferido ...................  27 51.686 5.514 (18.343) (14.023)

Imposto de renda 
 e contribuição social ..........   52.208 22.455 (553.374) (205.449)
Lucro líquido do exercício ..   1.235.674 570.327 1.235.674 570.327
Atribuível a 
 acionistas da Companhia ........  35 1.235.674 570.327 1.235.674 570.327
Lucro básico/
 diluído por ação ...................  35
Por ação ON ...............................   18,85949 8,70462 18,85949 8,70462
Por ação PN ...............................   20,74544 9,57508 20,74544 9,57508

 Atribuível aos acionistas da Controladora
 Reserva de lucros Ajuste de avaliação patrimonial
       Ativos
      Custo fi nanceiros  Total do
  Capital Reserva Reserva de Incentivos atribuído do disponíveis Lucros patrimônio
 Nota nº social legal investimentos fi scais imobilizado para venda acumulados líquido
Em 31 de dezembro de 2016 - Publicado .................................................................   3.100.000 116.239 96.675 114.963 146.992 (238) - 3.574.631

Ajuste ............................................................................................................................  2.2 - - - - - - (53.879) (53.879)
Reversão de reserva .....................................................................................................   - - (53.879) - - - 53.879 -

Em 31 de dezembro de 2016 - Reapresentado ........................................................   3.100.000 116.239 42.796 114.963 146.992 (238) - 3.520.752
Lucro líquido do exercício .............................................................................................   - - - - - - 570.327 570.327
Ativos fi nanceiros disponíveis para vendas .................................................................  11 e 28 - - - - - 516 - 516

Total do resultado abrangente do exercício ...................................................................   - - - - - 516 570.327 570.843
Realização do ajuste de avaliação patrimonial líquido ................................................  28 - - - - (4.444) - 4.444 -
Destinação do lucro líquido do exercício

Formação de reservas .................................................................................................  28 - 25.321 365.111 63.907 - - (454.339) -
Juros sobre o capital próprio ......................................................................................  28 - - - - - - (114.173) (114.173)
Dividendos complementar obrigatório .......................................................................  28 - - - - - - (6.259) (6.259)

Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas ............................   - 25.321 365.111 63.907 (4.444) - (570.327) (120.432)
Em 31 de dezembro de 2017 .......................................................................................   3.100.000 141.560 407.907 178.870 142.548 278 - 3.971.163

Lucro líquido do exercício .............................................................................................   - - - - - - 1.235.674 1.235.674
Ativos fi nanceiros disponíveis para vendas .................................................................  11 e 28 - - - - - (70) - (70)

Total do resultado abrangente do exercício ...................................................................   - - - - - (70) 1.235.674 1.235.604
Realização do ajuste de avaliação patrimonial líquido ................................................  28 - - - - (4.446) - 4.446 -
Destinação do lucro líquido do exercício

Formação de reservas .................................................................................................  28 - 58.447 837.322 66.731 - - (962.500) -
Juros sobre o capital próprio ......................................................................................  28 - - - - - - (256.956) (256.956)
Dividendos complementar obrigatório .......................................................................  28 - - - - - - (20.664) (20.664)

Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas ............................   - 58.447 837.322 66.731 (4.446) - (1.235.674) (277.620)
Em 31 de dezembro de 2018 .......................................................................................   3.100.000 200.007 1.245.229 245.601 138.102 208 - 4.929.147

Nevaldo Rocha - Presidente
Oswaldo Aparecido Nunes - Vice-Presidente

Newton Rocha de Oliveira Júnior - Diretor de Relações com Investidores
Gilberto Sheizo Izumida

Contador - CRC - 1SP 133031/O-8

DIRETORIA EXECUTIVACONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Flavio Gurgel Rocha - Presidente
Elvio Gurgel Rocha - Vice-Presidente
Lisiane Gurgel Rocha - Conselheiro

CONSELHO FISCAL

Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro
Paulo Ferreira Machado - Conselheiro

Peter Wilson - Conselheiro
Dickson Martins da Fonseca - Conselheiro

A ministra da Agricultura, Te-
resa Cristina, garantiu apoio aos 
projetos apresentados pela gover-
nadora Fátima Bezerra para o for-
talecimento do setor no Rio Grande 
do Norte, entre eles a liberação de 
R$ 4,8 milhões para a regulariza-
ção fundiária em 13 municípios do 
Rio Grande do Norte, medida que 
dá segurança jurídica e abre cami-
nho para inserir o trabalhador ru-
ral nas políticas públicas de desen-
volvimento da agricultura familiar.

Teresa assumiu o compromisso 
de liberar a segunda parcela de um 
convênio, no valor de R$ 853 mil, 
para operar o Programa Nacional 
de Crédito Fundiário no estado po-
tiguar.

Também foram entregues 
outros pleitos, importantes para 
o setor, como a conclusão do ter-
minal pesqueiro de Natal, a regu-
lamentação da pesca de atum e 
as questões relacionadas à Guia 
de Trânsito Animal (GTA) para o 
camarão, além de recursos desti-
nados à capacitação de quase 1.000 
pescadores artesanais, qualifican-
do-os para o uso da vela e de equi-
pamentos de georreferenciamento 
(GPS) nas embarcações.

A audiência com a ministra 
- que aconteceu na quarta-feira, 
27, foi um desdobramento da visi-
ta que Teresa Cristina fez ao Rio 
Grande do Norte em fevereiro, 
quando visitou áreas de fruticul-
tura irrigada na região Oeste. Fá-
tima aproveitou para sugerir ações 
do Governo Federal para abertura 
do mercado chinês ao melão do Rio 
Grande do Norte.

Ministério libera 
R$ 4,8 milhões 
para regularização 
fundiária no RN

13 municípios

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina

Luis Macedo / Câmara dos Deputados
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O pacote de ajuda a estados com 
dificuldades financeiras, que será 
chamado de Programa de Equi-
líbrio Fiscal (PEF), será enviado 
ao Congresso Nacional em até 30 
dias, disse nesta quinta-feira, 28, 
o secretário do Tesouro Nacional, 
Mansueto Almeida. Segundo ele, 
o texto está passando por análises 
finais na Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), antes 
de receber o aval do ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

O Programa de Equilíbrio Fis-
cal prevê a concessão de emprés-
timos com garantia da União (nos 
quais o Tesouro cobre eventuais 
calotes) em torno de R$ 10 bilhões 
por ano a estados com dificuldades 
financeiras, mas com baixo endivi-
damento. Em troca, os governos 
locais terão de entregar um plano 
de ajuste ao Tesouro Nacional, 
que prevê o aumento da poupança 

corrente ano a ano. O Rio Grande 
do Norte seria um dos estados be-
neficiados com a medida.

“Os estados terão de aumen-

tar a poupança corrente ano a ano 
até serem enquadrados com nota 
B em 2022”, disse Almeida. Ele 
esclareceu que os estados em boa 

situação financeira não serão pre-
judicados porque o pacote prevê 
limites de empréstimos menores 
para os governos que recorrerem 
ao PEF do que para os estados 
com notas A e B.

O secretário do Tesouro clas-
sificou as medidas de ajuda aos 
estados como um “balão de oxigê-
nio” para resolver problemas de 
curto prazo. Segundo ele, somen-
te a aprovação da reforma da Pre-
vidência permitirá aos governos 
locais reequilibrar as contas.

Além do PEF, o governo pre-
tende enviar um projeto ao Con-
gresso para alterar a distribuição 
do Fundo Social do Pré-Sal. Atu-
almente, cerca de 70% dos recur-
sos ficam com a União, e 30%, 
com estados e municípios. O go-
verno federal quer inverter a pro-
porção, destinando 70% a estados 
e municípios e 30% à União.

Governo do Estado espera medida para contratar empréstimos com aval do Tesouro

Pacote de ajuda ao RN e demais
estados deve ser enviado em 30 dias
Segundo secretário do Tesouro, texto está passando por análises finais na Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), antes de receber o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes

Plano de recuperação

José Aldenir / Agora RN

Atendendo a um pedido dos 
deputados estaduais Bernardo 
Amorim (Avante), Nélter Quei-
roz (MDB), Raimundo Fernandes 
(PSDB) e George Soares (PR), a 
governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, anunciou 
que enviará um projeto de lei para 
a Assembleia Legislativa, pedindo 
regime de urgência, para anistiar 
a cobrança do IPVA de todas as 
motos do Estado vencidos até 2018.

 “Podemos considerar uma 
grande vitória, visto que muitas 
famílias do interior do Estado só 

têm uma motinha como transpor-
te e muitas vezes não tiveram con-
dições de pagar o IPVA, ficando 
irregulares. Sabemos que é uma 
questão de segurança pública, 
mas é preciso olhar para o mais 
carente. Quem vai andar em um 
veículo atrasado por que quer? 
Fazendo isso, a governadora vai 
estar dando a oportunidade do 
homem de bem ter sua motinha 
legalizada e andar dentro da lei”, 
ressaltou Bernardo.

O anúncio foi feito durante reu-
nião realizada hoje, 28, em Natal. Governadora recebeu deputados e auxiliares de governo nesta quinta-feira, 28

Fátima diz a deputados que vai mandar 
projeto para anistiar IPVA de motos do RN

Isenção de débitos

Bernardo Amorim / Assessoria

O juiz Orlan Donato 
Rocha, da 8ª Vara da Jus-
tiça Federal, determinou 
que sejam submetidos ao 
tribunal do júri os cinco 
réus acusados assassinar o 
agente federal de execução 
penal Henry Charles Ga-
ma e Silva, morto no dia 12 
de abril de 2017, em Mos-
soró, na Região Oeste do 
Rio Grande do Norte.

O magistrado acolheu a 
denúncia do Ministério Pú-
blico Federal de que o cri-
me teve características de 
execução e está relacionado 
ao exercício da função da 
vítima. Serão julgados Gil-
vaneide Dias Mota Bastos, 
Maria Cristina da Silva, 
Jailton Bastos de Souza, 
Eduardo Lapa dos Santos e 
Edmar Fudimoto.

Orlan Donato analisou 
que a materialidade do cri-
me de homicídio está devi-
damente comprovada, uma 
vez que o laudo de exame 
necroscópico atestou a 
morte da vítima em razão 
de "traumatismo cranioen-
cefálico e do tronco devido 
à ação de instrumento per-
furo-contudente".

Acusados de 
matar agente 
federal irão
a júri popular

Execução

Henry Charles foi morto em 2017

Polícia Militar RN / Reprodução
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LICENÇA AMBIENTAL 

A CJM EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ sob o nº. 08.682.031/0001-81, torna publi-
co conforme Resolução Conama 237/97, que requereu à SEMURB em 25.03.19, através do 
Processo Administrativo nº 00000.010305/2019-50 a renovação da Licença Ambiental de 
Operação para o funcionamento de um empreendimento hoteleiro (Natal Mar Hotel) com área 
construída de 5.805,61 m² em um terreno medindo 20.136,57 m², situado a Av. Sen. Dinarte 
Mariz 8101, bairro Ponta Negra – Natal/RN. Ficando estabelecido um prazo de até 05 (cinco) 
dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Crop Agrícola Ltda, CNPJ Nº 03.708.046/0001-58, torna público que está solicitando do INS-
TITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE – IDEMA a Licença de Instalação (LI), em favor do empreendimento empresa de 
prestação de serviços na área de revenda de Produtos Agropecuários (agrotóxicos, sementes, 
fertilizantes e similares, rações, materiais de irrigação e produtos veterinários) localizada na 
Avenida Alberto Maranhão, 1238, Centro, Mossoró - RN.

Angelo Alberto Cabral Siqueira
Sócio Administrador

PEDIDO DA LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

A firma MINERAÇÃO SERRANA LTDA, de CNPJ: 22.095.022/0001-15, toma público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA à Licença Simplificada – LS para a Industria de Britagem de Rochas, localizado 
na Rod. RN 088, km 5,5 -  Zona Rural – Parelhas/RN.

ALEXANDRE DA GAMA FERNANDES VIEIRA
Dir. Executivo 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PINHEIRO BORGES LTDA, 08.277.717/0001-97, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, 
localizado na Avenida Piloto Pereira Tim, 617, Bairro Parque de Exposições, CEP: 59.150-000, 
Parnamirim/RN. 

Eduardo Pinheiro Borges
Proprietário

HELIUS PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA., CNPJ: 18.954.829/0001-
99, com endereço na  Rua Conselheiro Brito Guerra, 1324 - Sala B, Tirol, Natal/
RN, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP para o 
Complexo Solar Helius, formado pelos Parques Solares Helius I e II, ambos com 
30MW de potência, totalizando 60 MW, localizados na Fazenda Aba da Serra, no 
município de Currais Novos/RN.

Raul de Medeiros Dantas Neto - Sócio

A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secreta-
ria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,  processo nº 0822630-61.2016.8.20.5001, 
proposta por S B S OUTDOOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP contra ECOHOUSE BRASIL 
CONSTRUÇÕES LTDA - ME, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL CONSTRU-
ÇÕES LTDA - ME, na pessoa de seu representante legal,  para que:  no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$180.565,33 (cento e oitenta mil quinhentos e sessenta e cinco 
reais e trinta e três centavos),  acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 
cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos ho-
norários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários 
poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo 
a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em 
conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada po-
derá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição 
de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No 
prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por 
cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer 
o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso 
de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, LUZENHHYR SOUZA DA SILVA, 
Auxiliar Técnico, digitei. Natal/RN, 03/08/2018, 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA Juíza de Direito    
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)

AVISO AOS ACIONISTAS

Natal, 27 de março de 2019
FLÁVIO MORAIS - Diretor Presidente

Comunicamos aos Srs. Acionistas que se acham à disposição, na sede desta Empresa, à Av. Capitão-Mor 
Gouveia, 3005, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, atualizada pela lei 10.303, de 
31/11/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
10ª Vara Cível da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias

Processo: 0843226-03.2015.8.20.5001
Ação: MONITÓRIA (40)
Autor: EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
Réu: C A DE FREITAS ALVES – EPP
CITANDO: C.A. DE FREITAS ALVES-EPP, pessoa jurídica, portadora do CNPJ/MF nº 
18.956.206/0001-55, em LUGAR INCERTO e NÃO SABIDO, por todos os atos e termos da 
ação a seguir identificada.
FINALIDADE: Citação de C.A. DE FREITAS ALVES- EPP, pessoa jurídica, portadora do CNPJ/
MF nº 18.956.206/0001-55 para, no prazo de 15(quinze) dias, pagar o débito ou apresentar 
embargos, através de advogado devidamente habilitado.
VALOR DO DÉBITO:  R$ 112.621,75 (cento e doze mil seiscentos e vinte e um reais e setenta 
e cinco centavos) 
ADVERTÊNCIA:  a) Não sendo oferecidos os embargos no prazo de 15(quinze) dias, constituir-
-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial.   b) Os autos encontram-se na Secretaria desta 
Décima Vara Cível, à disposição dos interessados. Será nomeado curador especial em caso de 
revelia, nos termos do artigo 257, IV, do CPC.
OBSERVAÇÃO:  A visualização das peças processuais, bem como as especificações da pe-
tição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a 
citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso 
ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utili-
zando o código 15100515334789200000003557617 (petição inicial) e o código 
15100215183974000000003548620 (despacho proferido), sendo considerada vista pessoal 
(artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo veda-
da a junta de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado.
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb 
(megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". 

NATAL/RN, 26 de junho de 2018.

MARCELO PINTO VARELLA
Juiz de Direito

O peso dos tributos sobre a eco-
nomia subiu no ano passado. Em 
2018, a carga tributária equivaleu 
a 33,58% do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e serviços pro-
duzidos no país), segundo estima-
tiva divulgada nesta quinta-feira, 
28, pelo Tesouro Nacional.

Em 2017, a carga tributária, 
conforme a metodologia usada pelo 
Tesouro, tinha ficado em 32,62%. 
O indicador é o maior desde 2010, 
quando o órgão começou a calcular 
a estimativa.

O número oficial da carga tribu-
tária só será calculado pela Receita 
Federal em outubro e divulgado 
próximo do fim do ano. No entanto, 
o Tesouro precisa fazer um cálculo 
preliminar em março para repas-
sar os dados à Controladoria-Geral 
da União (CGU), que usa a carga 
tributária para avaliar as contas 
do presidente da República.

Segundo o secretário do Te-
souro, Mansueto Almeida, que 
apresentou a estimativa, a carga 
tributária decorreu da recuperação 
da economia. Isso porque, no ano 
passado, a arrecadação cresceu aci-
ma do PIB não apenas na União, 
mas nos estados. “Os dados mos-
tram que a arrecadação está se re-
cuperando e que o problema fiscal 
do Brasil está claramente ligado à 
despesa”, declarou.

A carga tributária subiu nos 
três níveis de governo. No Go-
verno Central, passou de 22,13% 
para 22,66%. Nos estados, subiu 
de 8,42% para 8,65%. Por fim, nos 
municípios aumentou de 2,06% 
para 2,27%.

Brasileiro pagou 
mais impostos 
em 2018, aponta 
Tesouro Nacional

Carga tributária

Secretário do Tesouro, Mansueto Almeida

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
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Após perder para o Potiguar de 
Mossoró dentro de casa na última 
quarta-feira, 27, pelo placar de 2 a 
1, e dar adeus às chances de título 
no segundo turno do Campeonato 
Estadual, o treinador do ABC, Ra-
nielle Ribeiro, anunciou que vai, a 
partir de agora, priorizar a dispu-
ta da Copa do Brasil, competição 
considerada “mina de ouro” para o 
Alvinegro.

Neste sábado, 30, o ABC enca-
ra o Fortaleza pela última rodada 
da fase de grupos da Copa do Nor-
deste. Para se classificar, o time 
precisa vencer e torcer por tropeços 
de Bahia e CSA de Alagoas. Como 
as chances de classificação são pe-
quenas e três dias depois haverá 
confronto diante do Santa Cruz-
-PE pela Copa do Brasil, Ranielle 
anunciou que vai jogar com time 
misto na capital cearense.

“Eu tenho que descansar os 
atletas, se não entro de bengala, 
como já tenho entrado. O pensa-
mento (para Fortaleza) é de ir com 

alguns que eu quebrei sequência, 
mas não colocar os que estão mais 
desgastados, se não chegaremos na 
quarta (contra o Santa) com a mes-
ma dificuldade, até mesmo psicoló-
gica, que destrói a parte técnica”, 
justificou o comandante.

Nos últimos jogos, um dos prin-
cipais alvos dos torcedores dentro 
de campo tem sido o camisa 10 Ne-
to. Contratado com aval do treina-
dor, o atleta, que veio do Acre, ain-
da não conseguiu cair nas graças 
da torcida, muito embora já tenha 

marcado cinco gols. Para Ranielle, 
chegou o momento de preservá-lo 
de modo a não prejudicar sua con-
tinuidade no clube.

“Tem atletas que não estão su-
portando mais. Eu estou insistindo 
em alguns porque vejo a possibili-
dade de resgatá-los, e é o caso do 
Neto. A torcida está pegando no pé 
dele, isso tem sido muito maléfico. 
Eu preciso fazer com ele o que fiz 
com Valdemir, tanto que até já 
esqueceram de vaiar o Valdemir. 
Neto já foi decisivo, é um atleta que 
não se pode descartar, mas temos 
que dar um tempo pra ele recupe-
rar a confiança”, anunciou.

O compromisso do ABC contra 
o Fortaleza, neste sábado, será a 
partir das 16h no estádio Castelão. 
Ao Alvinegro, somente a vitória 
interessa. Com 12 pontos, o time 
é atualmente o sexto colocado do 
grupo B. Se vencer e conseguir a 
classificação para as quartas de fi-
nal, vai garantir uma receita extra 
de R$ 300 mil.

Ranielle Ribeiro está de olho em confronto pela Copa do Brasil na semana que vem

Ranielle decide ir com reservas para 
Fortaleza e fala em preservar Neto
Equipe potiguar enfrenta o Fortaleza neste sábado, 30, no estádio Castelão; Alvinegro precisa
vencer e torcer para dois tropeços de adversários caso queira se classificar às quartas de final

Poupando titulares

Andrei Torres / ABC FC

Ficou complicada a vida do 
América na Copa do Brasil Sub-20 
de 2019. O Alvirrubro encarou na 
tarde desta quinta-feira, 28, o In-
ternacional (RS), em duelo válido 
pela segunda fase da competição 
(oitavas de final).

O jogo aconteceu no estádio 
Nazarenão, em Goianinha. Apesar 
de toda a empolgação da equipe, 
o América acabou sofrendo nas 

mãos dos colorados e perdeu pelo 
placar de 3 a 0. Richard, em duas 
oportunidades, e Pedro, cobrando 
penalidade máxima, marcaram os 
gols que garantiram a vitória do 
Internacional.

O clube potiguar precisa ao me-
nos devolver o placar para avançar. 
O jogo de volta acontece no dia 4 de 
abril no estádio Morada dos Quero-
-queros, em Alvorada (RS). Equipe gaúcha (de branco) venceu time potiguar por 3 a 0 no estádio Nazarenão

América é goleado pelo 
Internacional e se complica
na Copa do Brasil Sub-20

Vitória colorada
Canindé Pereira / América FC

O Potiguar de Mossoró 
foi submetido na tarde desta 
quinta-feira, 28, a julgamento 
no Pleno do Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva 
(STJD), no Rio de Janeiro. O 
clube foi julgado por ter es-
calado o atleta Sávio com 15 
anos incompletos na partida 
de estreia do Campeonato 
Estadual, contra o Força e 
Luz. Essa idade é vedada pelo 
Regulamento Geral de Com-
petições da FNF.

Após ter sido derrotado du-
as vezes no Tribunal de Justi-
ça Desportiva do Rio Grande 
do Norte, o clube recorreu à 
instância superior, mas sofreu 
novo revés, desta vez por una-
nimidade. Com isso, a equipe 
perdeu 6 pontos na classifi-
cação do primeiro turno (já 
encerrado) e também na clas-
sificação geral do Campeonato 
Estadual. Agora, o time está 
com 21 pontos no torneio.

Em nota oficial, o Potiguar 
disse que lamenta a decisão, 
mas que respeita e vai cum-
pri-la. A boa notícia é que a 
dedução dos pontos em nada 
interfere na campanha do Ti-
me Macho no segundo turno. 
A equipe se classificou com 
uma rodada da antecedência 
para a final e vai encarar o 
América, faltando definir ape-
nas o mando de campo.

STJD mantém 
punição, e 
Potiguar perde 
seis pontos

Decisão final

Julgamento definitivo foi ontem

STJD / Divulgação


