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"“Haverá um esforço 
bastante intenso”

Gilberto Kassab
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empenho pela reforma da 
Previdência
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Apenas cinco dos 81 senadores dispensam car-
rão oficial com motorista e placa preta, e um deles, 
Antônio Reguffe (sem partido-DF), é o autor de um 
projeto no Senado que extingue a mordomia de 
uma vez, em todo o território nacional. Avesso a 

privilégios, Reguffe tem doze assessores, enquanto 
outros somam até cem, e há anos “pilota” em Bra-
sília o seu Mobi, o carro popular da Fiat. O Senado 
informou que, além de Reguffe, outros quatro se-
nadores recusam carros oficiais. 

Projeto de lei acaba carro 
oficial em todo o País

OS SEM-MORDOMIA
Os senadores Alessandro Vieira (PPS-SE), Con-

fúcio Moura (MDB-RO), Eduardo Girão (Pros-CE) e 
Kajuru (PRP-GO) usam carros próprios.

 
ÚNICA EXCEÇÃO

O projeto de lei 547, de Reguffe, proíbe carros 
oficiais de autoridades públicas, exceto o presidente 
da República, como Chefe de Estado.

 FALTA RELATOR
O projeto de Reguffe foi aprovado na CCJ, mas 

aguarda há 50 dias que o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, defina seu relator.

 
VERGONHA DA REGALIA

Os presidentes da Câmara e do Senado parecem 
ter vergonha do carro oficial. Eles usam carros 
placas de carro “particular”, na verdade “fria”. 

JUSTIÇA FEDERAL AUTORIZA VENDA DIRETA DE ETANOL
A Justiça Federal decidiu que os fabricantes de etanol podem vender seu produto diretamente aos 

postos. A medida deve provocar redução de preço. A decisão é do juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14ª Vara 
Federal de Brasília, em ação movida pelo Sonar, sindicato dos produtores de três estados (RN, CE, PI). 
Produtores são obrigados desde 2009 a entregar o etanol a distribuidoras que nada produzem, exceto notas 
fiscais. Atravessadoras, apenas aumentam o preço final.

PODER SEM PUDOR

DEPUTADO SOB VIGILÂNCIA
Acusado de aliciar parlamenta-

res para seu partido PSD em 1993, 
na pré-história do mensalão, o de-
putado Nobel Moura (RO) virou al-
vo. Assediado pela imprensa, refu-
giou-se no gabinete de um vizinho, 
o deputado mineiro Aécio Neves, 
onde seu cartaz não era lá essas coi-
sas. A preocupada secretária ligou 
para Aécio, em Belo Horizonte: “O 
Nobel, aquele do PSD, esteve aqui. 
Estava se escondendo de alguém. 
Mas o senhor não se preocupe, ele 
ficou quietinho. Não mexeu em na-
da. Mesmo porque estava assim de 
segurança de olho nele...”

MAIS UM CARTÓRIO
A Justiça Federal considerou 

ilegal artigos da Resolução 43, da 
ANP, que dão aos atravessadores a 
exclusividade na venda de combus-
tível.

RESOLUÇÃO DO LOBBY
A Resolução ilegal da ANP é de 

2009, durante o governo Dilma, após 
intenso lobby dos distribuidores que 
tinham negócios com o PT.

CRIME DE USURA
Distribuidores chegam a pagar 

R$1,55 pelo litro do etanol e o vendem 
no mínimo pelo dobro aos postos, e o 
consumidor final paga a conta.

GOLPE DO ‘EXÍLIO’
O fujão Jean Wilis (Psol), que 

abandonou o mandato de deputa-
do para fazer pose de “exilado” na 
Alemanha, foi a Bruxelas (Bélgica) 
falar mal do Brasil, assim como o fez 
em Genebra. Que vergonha.

MENINOS, EU FUI LÁ
O presidente do MDB, Romero 

Jucá, parecia ter acabado de retor-
nar de viagem ao céu: após a reunião 
com o presidente Jair Bolsonaro, 
não parou de ligar para os caciques 
do partido contando a conversa.

QUEM OS REPRESENTA
No encontro com Bolsonaro, 

o paulista Geraldo Alckmin fez 
a maior pose de líder máximo do 
PSDB, partido que preside, mas 
na Câmara tucanos diziam que se 
sentiriam melhor representados por 
João Doria.

XODÓ BOLSONARISTA
O ministro Paulo Guedes (Eco-

nomia) virou xodó dos eleitores do 
presidente nas redes sociais, em 
razão do desempenho na CJJ. Ele  
cumpriu o papel de reaglutinar e 
motivar a militância bolsonarista.

MANDOU BEM
A Polícia Militar de São Paulo 

merece todas as homenagens por 
haver impedido o assalto a dois 
bancos em Guararema, sem qual-
quer PM ferido. O mundo ficou um 
pouco melhor com 11 bandidos a 
menos.

DIA DE INSANIDADE
Gleisi Hoffmann (PT-PR) não 

está bem do juízo. Ontem ela disse 
que Lula é “vítima do Departa-
mento de Justiça dos EUA” e que 
a quadrilha americana usou ação 
contra a Petrobras (class action 
lawsuit) para “lavar dinheiro”. Até 
acusou a Lava Jato de “corrup-
ção”. Hahahaha

SONHAR PODE
Presidente nacional do DEM 

e prefeito de Salvador, ACM Ne-
to acha que é possível o Palácio 
do Planalto promover articulação 
política sem recorrer ao “toma lá, 
dá cá” de outros tempos. E isolar 
os gulosos.
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Os deputados federais e senado-
res que representam o Rio Grande 
do Norte em Brasília anunciaram o 
corte de uma verba de R$ 24 milhões 
proveniente de emenda coletiva que 
seria destinada para a construção 
do Terminal Turístico da Redinha, 
em Natal.

A medida é reflexo de um de-
creto de contenção de gastos pu-
blicado pelo governo federal que 
forçou as bancadas a descartarem 
alguns investimentos direcionados 
aos seus estados. Os oito deputados 
federais e os três senadores do RN 
assinaram a decisão do corte. En-
tre os onze representantes, apenas 
o deputado Benes Leocádio (PRB) 
revelou ter sido contrário a decisão. 
Em nota, ele disse que defendeu, na 
reunião com os colegas, que os cortes 

fossem proporcionais a cada área fu-
turamente contemplada, de modo a 
não prejudicar totalmente um setor.

O deputado federal Rafael Mot-
ta (PSB), coordenador da bancada 
federal do RN em Brasília, também 
em nota, preferiu minimizar o corte 
destinado ao setor turístico de Natal 
e optou por valorizar a continuidade 
dos investimentos em áreas essen-
ciais como saúde, educação e segu-
rança.

“O RN vive um momento no 
qual todo e qualquer recurso é im-
portante. Contingenciar o pouco que 
temos direito no orçamento federal 
é nos obrigar a fazer uma “escolha 
de Sofia”. A bancada decidiu por 
manter a totalidade dos recursos 
da segurança, da saúde e da edu-
cação, por entender que são áreas 

essenciais e prioritárias”, justificou 
o peessebista.

A obra do Terminal Turístico da 
Redinha previa ações de urbaniza-
ção integradas à construção de um 
mercado público totalmente remo-
delado, com deck e calçadão, além 
da revitalização do clube do bairro. 
O objetivo era transformar a praia 
da Zona Norte em um novo polo tu-
rístico da cidade. 

Os recursos que viabilizariam a 
obra foram assegurados pela Prefei-
tura do Natal em novembro do ano 
passado junto à bancada federal, e a 
previsão era de que o montante fosse 
incluído como emenda impositiva no 
Orçamento Geral da União (OGU) 
deste ano. Diante da nova decisão 
da própria bancada, os valores não 
mais serão colocados no OGU. Praia da Redinha, em Natal, terá obras do terminal turístico adiadas pela União

Bancada federal corta R$ 24 milhões que 
seriam investidos no Turismo de Natal
Medida é reflexo de um decreto de contenção de gastos publicado pelo governo federal que forçou as bancadas a 
descartarem alguns investimentos direcionados aos estados; recursos para a segurança pública foram mantidos sem cortes

Contingenciamento

José Aldenir/AgoraRN

Marcelo Hollanda
Editor de Economia

O prefeito Álvaro Dias e o se-
cretário de Turismo, Fernando 
Fernandes, foram surpreendidos 
com a notícia do corte de R$ 24 
milhões de uma emenda impositi-
va destinada, desde dezembro de 
2018, para a construção do Ter-
minal Turístico da Redinha. Seria 
uma das grandes obras da atual 
administração.

Decepcionado com o que quali-
ficou como “um corte na calada da 
madrugada”, o secretário Fernan-
do Fernandes criticou o tamanho 
do corte e a forma com que os par-
lamentares da bancada federal re-
solveram acabar com o projeto que 
revitalizaria a Redinha.

“Eles precisavam cortar R$ 36 
milhões, podiam ter tirado R$ 1 

milhão de vários lugares, mas re-
solveram buscar R$ 24 milhões de 
um único projeto que a prefeitura 
já dava como certo sem ao menos 
dar uma ligação se explicando”, cri-
ticou Fernandes.

Com o dinheiro agora cortado, o 

mercado da Redinha ganharia um 
deck e calçadão, possibilitando a 
revitalização do Clube da Redinha, 
transformando a praia da Zona 
Norte em um novo polo turístico da 
cidade, aproveitando o acesso rápi-
do de turistas pela ponte Newton 

Navarro e o atrativo gastronômico 
do lugar - a ginga com tapioca.

“Sempre disseram que a prefei-
tura só investia em Ponta Negra 
e se esquecia da Zona Norte. Pois 
agora, no momento em que nos 
preparávamos para mudar a cara 
de um importante ponto turístico 
sempre encarado como um patinho 
feito, algo lamentável assim acon-
tece”, acrescentou. 

Ouvido a respeito, o presidente 
da Associação Brasileira da Indús-
tria Hoteleira no RN (ABIH), José 
Odécio, também lamentou o corte 
da emenda. “Nós sabemos que 
existem muitas prioridades, mas 
um corte que prejudicará um cor-
redor turístico importante de Natal 
é realmente lamentável”, afirmou.

Foram os seguintes integrantes 
da bancada federal que votaram a 
favor do corte de recursos para a 

Redinha: deputado Rafael Motta 
(PSB), que coordena a bancada 
federal potiguar; os senadores Ze-
naide Maia (PROS) e Styvenson 
Valentim (Podemos) e os deputados 
Benes Leocádio (PRB), Beto Rosado 
(PP), Fábio Faria (PSD), Generão 
Girão (PSL) e João Maia (PR).

Procurado pelo Agora RN, o 
deputado federal Rafael Motta 
(PSB) pediu inicialmente para não 
comentar o assunto, mas emitiuy 
uma nota pelo whatsapp: “O RN 
vive um momento no qual todo e 
qualquer recurso é importante. 
Contingenciar o pouco que temos 
direito no orçamento federal é nos 
obrigar a fazer uma “escolha de So-
fia”. A bancada decidiu por manter 
a totalidade dos recursos da segu-
rança, da saúde e da educação, por 
entender que são áreas essenciais e 
prioritárias.”

Secretário de Turismo critica ação dos parlamentares

Anúncio do corte pegou prefeitura de surpresa com decisão na "calada da noite"

José Aldenir/AgoraRN



SEXTA-FEIRA, 05.04.2019Política4

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO TUDO DE BOM SEM IBOPE.pdf   1   15/03/19   15:39

O Rio Grande do Norte terá até 
a próxima semana o vice-governa-
dor, Antenor Roberto, no comando 
do Executivo. A governadora Fá-
tima Bezerra será uma das pales-
trantes da Brazil Conference at 
Harvard & MIT 2019, que começa 
nesta sexta-feira, 5, e encerra no 
domingo, 9, em Boston, nos Esta-
dos Unidos.

O evento anual é organizado 
por estudantes brasileiros de duas 
das maiores universidades ameri-
canas, Harvard e MIT – Massachu-
setts Institute of Technology.

Fátima falará no painel 
“+Aprendizagem: Caminhos para 
uma Educação Pública de Qualida-
de”, mediado pela professora Julia 
Callegari, mestre em administra-
ção pública.

Terá também a participação da 
professora finalista do Global Tea-
cher Prize, Débora Garofalo; e da 
representante da Secretaria Nacio-
nal de Educação Básica do MEC, 
Tania Almeida. O painel acontece 
no sábado, dia 6, às 11h45 (horário 
de Brasília) e será transmitido ao 
vivo pelo endereço https://www.

brazilconference.org/aovivo.
As despesas de participação de 

Fátima, como passagens e estadia, 
foram pagas pela organização do 
evento. Também serão palestran-
tes no evento o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso; o atual 
presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli; e os governadores Flávio 
Dino (MA), Camilo Santana (CE), 
Wilson Witzel (RJ) e Romeu Ze-
ma (MG). Além dos ex-candidatos 
à presidência da República Ciro 
Gomes (PDT), Guilherme Bou-
los (PSOL) e Henrique Meirelles 

(MDB); e o atual vice-presidente do 
Brasil, general Hamilton Mourão. 

A Brazil Conference at Har-
vard & MIT acontece anualmente 
no mês de abril, organizado pela co-
munidade brasileira de estudantes 
de graduação na região de Boston, 
desde 2015. Surgiu como um pe-
queno evento para comemorar os 
30 anos da Democracia do Brasil, 
mas já foi chamado pela imprensa 
de “Davos Brasileira” porque es-
tabelece um espaço plural para o 
debate e criação de ideias sobre o 
futuro do país. Antenor Roberto, vice-governador do RN

Antenor Roberto governa o Estado até 
domingo com viagem de Fátima aos EUA
Governadora participa de um evento organizado por brasileiros em duas das principais universidades americanas, a Harvard e 
MIT. Primeira palestra de Fátima Bezerra acontece nesta sexta-feira, 5, em Boston, no Brazil Conference at Harvard & MIT 2019

Gestão

José Aldenir/AgoraRN

O relator da proposta da 
reforma da Previdência na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara, de-
putado Marcelo Freitas (PFL-
-MG), informou que o início 
da votação do seu relatório 
poderá ser antecipado em um 
dia para que haja tempo de 
terminar o processo no dia 17 
de abril. Ele confirmou para o 
dia 9 a data de apresentação 
do seu relatório. 

O cronograma prevê a 
apresentação do relatório no 
dia 9 e, nos dias 10 e 11, o 
prazo para eventual pedido 
de vistas. A ideia é que cada 
parlamentar tenha 15 minu-
tos para falar no processo de 
votação.

CCJ pode 
antecipar votação 
do relatório da 
Previdência

Análise
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O juiz Bruno Montenegro Ri-
beiro Dantas, da 3ª Vara Criminal 
da Comarca de Natal, condenou o 
ex-governador Fernando Antônio 
da Câmara Freire a mais 12 anos e 
6 meses de prisão em regime fecha-
do pelo crime de peculato.

Ação foi movida pelo Ministério 
Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN). A acusação aponta que o 
crime foi cometido em 2002, quan-
do Fernando Freire, valendo-se de 
esquema de contratação irregular 
de assessores investidos no quadro 
de pessoal da entidade Movimento 
de Integração de Orientação Social 
(Meios), desviou verba pública no 
valor de R$ 51 mil. Freire já está 
preso em Natal desde 2015 cum-
prindo pena por outros crimes. 
Essa nova pena será adicionada às 
demais já existentes. 

Peculato é o desvio de dinheiro 
público cometido por funcionário 

público. O crime foi investigado 
pela 44ª Promotoria de Justiça 
de Defesa do Patrimônio Público 
de Natal. O Meios e Secretaria 
de Estado e Ação Social (SEAS) 
firmaram convênio em 2002 com 
objetivo de estabelecer programas 
para a realização de ações sociais 
voltadas para a proteção social de 
pessoas que se encontram em situ-
ação de pobreza e exclusão social 
no Estado. 

De acordo com a investigação, 
a diretoria do Meios, em conluio 
com o gabinete da Governadoria, 
implantou pessoas na folha de 
pagamento da entidade. Essas 
pessoas recebiam gratificação de 
assessoria, tendo os beneficiários 
figurado, nesse contexto, como 
“fantasmas” para que terceiros, 
criminosamente, pudessem se be-
neficiar das verbas públicas. Parte 
dos assessores fraudulentamente 

admitidos na entidade sequer che-
garam a prestar qualquer tipo de 
serviço ao Meios. 

Na sentença, a Justiça potiguar 
destaca que Fernando Freire “pos-
suía o domínio organizacional do 
esquema criminoso, encontrando 
facilidade em gerir a máquina pú-
blica de maneira irregular”. Além 
de Fernando Freire, também foram 
condenados Marilene Alves Fer-
nandes, Maria de Lourdes Gomes, 
Lúcia de Fátima Lopes, Emanuel 
Gomes Pereira e Vanilson Severi-
no Costa. Todos foram condenados 
a 2 anos de reclusão. Como a pena 
é menor que 4 anos de prisão e os 
crimes deles já prescreveram, a 
Justiça declarou extintas as puni-
bilidade desses acusados. A pedido 
do MP, Maria do Socorro Dias de 
Oliveira, recebeu o perdão judicial 
pelo fato de ter firmado acordo de 
colaboração premiada. Ex-governador do Rio Grande do Norte, Fernando Freire, está preso em Natal

Fernando Freire é condenado a 12 anos de 
prisão por desvio de dinheiro público
Segundo a sentença, o ex-governador do Estado celebrou convênios com o Movimento de Integração de Orientação Social, 
MEIOS, para obter vantagens com verbas públicas. Fernando Freire está preso desde 2015 cumprindo pena por outros crimes

Peculato

Veja / Folhapress

Postergação

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, atendeu a um pedido 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e suspendeu o julgamento 
das ações que tratam da prisão 
após condenação em segunda ins-
tância, que estava marcado para 
10 de abril. Não há data para que 
o tema volte à pauta.

A OAB é autora de uma das 
três ações declaratórias de consti-
tucionalidade (ADC) que tratam do 

assunto, cujo relator é o ministro 
Marco Aurélio Mello. As outras 
duas foram abertas pelos partidos 
PEN, hojePatriota, e PCdoB.

Nesta semana, o recém-eleito 
presidente do Conselho Federal da 
OAB, Felipe Santa Cruz, enviou 
um ofício a Toffoli, fora dos autos 
da ADC, pedindo o adiamento do 
julgamento, cuja data havia sido 
marcada pelo presidente do STF 
em dezembro.  “É que, a propósito, 
a nova Diretoria deste Conselho, 

recém empossada, ainda está se 
inteirando de todos os aspectos 
envolvidos no presente processo e 
outros temas correlatos, razão pela 
qual necessita de maior prazo para 
estudar a melhor solução para o 
caso”, diz.

A suspensão do julgamento foi 
feita à revelia do relator, Marco 
Aurélio, que afirmou que se o pedi-
do tivesse sido encaminhado a ele, 
“fatalmente não adiaria”. Desde 
ao menos o início do ano passado, 

o ministro cobra o julgamento das 
ADC´s, liberadas para análise do 
plenário desde dezembro de 2017.

Internamente, ministros ava-
liam que o adiamento alivia a 
pressão da opinião pública sobre 
o Supremo, uma vez que uma de-
cisão contra a prisão em segunda 
instância poderia beneficiar o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, preso desde 7 de abril na Su-
perintendência da Polícia Federal 
em Curitiba.Presidente do STF, Dias Toffoli

Ministro Dias Toffoli adia julgamento de 
ações sobre prisão após segunda instância

Tomaz Silva/Agência Brasil
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Titular da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômi-
co e Turismo de São Gonçalo do 
Amarante desde o último dia 18 
de março, o ex-secretário de Gestão 
de Projeto do governo Robinson e 
ex-secretário de Planejamento do 
governo Wilma, Vagner Araújo, 
já fechou o que parecem ser suas 
apostas.

A primeira delas é logística: 
recolocar entre as prioridades do 
município a criação de um porto 
seco para cargas direcionadas ao 
Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves e ao porto de Natal.

Portos secos são recintos al-
fandegados de uso público onde se 
movimentam, armazenam e des-
pacham mercadorias e bagagem, 
tud0 controlado Receita Federal. 
Ele também armazena a merca-
doria do importador pelo período 

estipulado pela receita, e após sua 
nacionalização, pode permanecer 
como zona de armazenagem pelo 
tempo que o cliente necessitar.

Uma alternativa que, na cabeça 
de Vagner, pode até ressuscitar a 
Zona de Processamento de Expor-

tação (ZPE) em São Gonçalo, cujas 
tentativas de implantação em Assu 
e Macaíba acabaram não se concre-
tizando. “Sempre vi o nosso aero-
porto com um potencial mais para 
cargas do que para passageiros e, 
num momento de crise onde a ma-

lha aérea foi profundamente afeta-
da, mais ainda”, afirma o secretário.

Durante entrevista ao progra-
ma Manhã Agora, na 97,9 FM, 
Vagner Araújo mostrou que conti-
nua pensando longe em matéria de 
administração pública e desenvol-
vimento econômico.

A experiência de anos nos go-
vernos do Estado e da Prefeitura 
do Natal, de 2003 a 2010, porém, 
também impuseram a ele uma vi-
são mais realista da crise brasileira 
e suas consequências para o RN. 
“Não estamos bem e precisamos 
entender o momento difícil pelo 
qual o país atravessa para buscar-
mos saídas dentro do universo do 
possível”, lembra. 

Nessa perspectiva, ele imagina 
uma série de arranjos econômicos 
possíveis para o município, como a 
cerâmica, do atum, no turismo re-
ligioso (por conta dos mártires), na 
carcinicultura e também como um 
possível hub de cargas.

Secretário Vágner Araújo: " buscamos saídas dentro do universo do possível"

Vocação do aeroporto Aluízio Alves é o    
transporte de cargas, diz Vagner Araújo
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de São Gonçalo do Amarante avalia possível  
instalação de um "porto seco" ou de uma Zona de Processamento de Exportação no município

Debate

José Aldenir / Agora RN

A Câmara Municipal de Natal 
debaterá o preço do Gás Natural 
Veicular (GNV) praticado em Na-
tal nesta sexta-feira, 05, através de 
audiência pública, que contará com 
a participação de órgãos públicos, 
sociedade de economia mista, em-
presários instaladores do kit gás, 
revendedores de combustiveis e 
representantes dos segmentos que 
trabalham com o combustível.

“Fomos provocados por usuá-
rios, que reclamam que nosso GNV 

é um dos mais caros de todo o Bra-
sil e que são revoltados pelo alto 
valor do investimento no kit gás. 
Já tivemos conversas iniciais com 
distribuidora, revendedores, enti-
dades representativas e todos têm 
passado suas situações", ressalta 
Dickson, autor da proposição da au-
diência pública

Foram convidados represen-
tantes da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos (Arsep), Com-
panhia Potiguar de Gás (Potigás), 

Sindicato do Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo do RN (Sindi-
postos/RN), Sindicato dos Taxistas, 
Associação dos Motoristas Autôno-
mos por Aplicativos (AMAPP/RN), 
Detran/RN, entre outros.

"Por isso queremos contribuir 
para tentar melhorar os valores 
deste combustivel, saindo com en-
caminhamentos para esse proble-
ma que prejudica usuários, mas 
também empresarios”, encerra o 
vereador.

Câmara Municipal debate evolução do 
preço do GNV em Natal nesta sexta 

Preço

José Aldenir / Agora RN

Levantamento feito 
pelo Hospital Monsenhor 
Walfredo Gurgel (HMWG) 
registrou, pelo quarto ano 
consecutivo, redução no nú-
mero de pessoas vítimas de 
acidentes sobre duas rodas.  
Em 2019, a unidade aten-
deu média de 17,2 pacien-
tes por dia. Isso representa 
uma redução de 59,31% no 
número de motociclistas e 
motoqueiros feridos e que 
deram entrada na maior 
unidade de saúde pública 
para atendimentos do trau-
ma. Em 2015, o registro 
esra de 29 novos pacientes 
por dia. 

Para o chefe do setor 
de cirurgia geral, Ariano 
Oliveira, a diminuição do 
número destas vítimas se 
deve a uma maior conscien-
tização tanto de motoristas, 
quanto de motociclistas. 
“Acredito que as pessoas es-
tão ficando mais conscien-
tes no trânsito, afirma”. O 
cirurgião chama a atenção 
para a gravidade daqueles 
pacientes que dão entrada 
no hospital. “É preciso que 
mais pessoas se conscien-
tizem sobre os perigos de 
pilotar uma moto e que pro-
curem se educar sobre pilo-
tagem segura no trânsito”, 
sugere. 

O acompanhamento do 
número de acidentes com 
moto é feito desde 2004.

Atendimentos de 
acidentes com 
motos caem no 
Walfredo Gurgel

Ortopedia

Hospital atende 17 vítimas por dia  

José Aldenir / AgoraRN

Discussão envolve preço do combustível
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O Diário Oficial do Município 
de Natal publicou nesta quinta-fei-
ra, 4, a promulgação da lei que cria 
a campanha “Abril Marrom”, que 
busca conscientizar a população so-
bre as causas e efeitos de cegueira 
e das diversas espécies de doenças 
oculares.

A lei foi uma proposição do ve-
reador Ney Lopes Júnior (PSD), 
após uma solicitação da Sociedade 
dos Cegos do Rio Grande do Norte 
(Socern), e de seu presidente Ro-

naldo Tavares.
“Hoje, o Rio Grande do Norte 

tem um índice de 15% de deficien-
tes visuais; é um número alto. Em 
Natal, são 9%. Por isso é importan-
te que haja campanhas como esta 
para prevenir a cegueira”, disse 
Ronaldo.

Dentre as ações previstas pela 
campanha, estão informar e cons-
cientizar a população sobre a pre-
venção e o combate às diversas es-
pécies de doenças oculares; reduzir 

a incidência de problemas visuais; 
incentivar a população à realização 
de exames preventivos para a de-
tecção da deficiência visual; e par-
ticipação da comunidade na defesa 
da saúde ocular como qualidade de 
vida.

De acordo com o Diário, “pa-
ra a efetivação da Campanha de 
Conscientização ‘Abril Marrom’, 
o Poder Executivo Municipal está 
autorizado a elaborar ações sociais, 
conjuntas ou isoladamente”.

Campanha “Abril Marrom” discute 
as causas e os efeitos da cegueira

Social
José Aldenir / Agora RN

Ronaldo Tavares destaca que deficiência visual afeta 15% da população 

Um processo seletivo repleto de 
exigências, inclusive um exame to-
xicológico, mas que não apresentou 
nenhuma transparência, nem tam-
pouco convenceu quem participou 
e sequer soube do resultado final. 
Pelo menos é esta a sensação do ad-
vogado Dayvson Moura, que parti-
cipou do processo seletivo para tra-
balhar com o senador Styvenson 
Valentim e até hoje não sabe que 
fim levou seu resultado no pleito.

Campeão de votos em outubro 
do ano passado, o senador Styven-
son Valentim – o mais votado de 
todos os candidatos a quaisquer 
cargos - surgiu como a possibilida-
de do nascimento de uma nova po-
lítica no Rio Grande do Norte. No 
entanto, para Dayvson Moura tra-
ta-se apenas de mais uma falácia e 
de um processo seletivo que passa 
longe da transparência. “Até hoje 
não sei qual foi realmente o critério 
utilizado para a escolha do pessoal. 

Para mim, tudo foi muito subjetivo 
e mal explicado”, disse.

No dia 9 de novembro do ano 
passado, o senador Styvenson Va-
lentim abriu processo seletivo para 
contratação de assessores parla-
mentares. Na ocasião seriam no-
meadas pessoas com nível superior 
para atuar no gabinete de apoio 
em Natal. Os candidatos disputa-
ram oito vagas, sendo duas para 
advogados, uma para administra-
ção, uma na área de saúde, outra 
na educação, uma para economia, 
uma para tecnologia da informação 
e uma para comunicação social.  

Pelo critério estabelecido no 
processo seletivo, os escolhidos 
seriam chamados para uma entre-
vista em dezembro e começariam 
a trabalhar no dia 2 de fevereiro 
deste ano, após o capitão da Polícia 
Militar ter assumido o mandato, 
com as remunerações e benefícios 
previstos no regimento do Senado 

da República. O senador-capitão 
transformou-se numa estrela com 
a marca da honestidade e transpa-
rência, mas para o advogado Dayv-
son Moura não foi nada disso.

É quando o olhar do advogado 
se volta para os cargos comissio-
nados no escritório de Natal que 
as suspeitas vêm à tona. O motivo: 
Adryano Rocha Barbosa e Alyan-

dro Rocha Barbosa se deram bem 
no processo seletivo: passaram sem 
fazer. Se eles são irmãos ou não 
Dayvson Moura não sabe, mas am-
bos têm os mesmos sobrenomes. 
Adryano é ex-coordenador de Edu-
cação e Fiscalização do Detran e 
Alyandro aparece em uma lista de 
servidores nos arquivos do governo 
do Estado, precisamente na Polícia 
Militar. “O senador escolhe quem 
quiser para trabalhar com ele, mas 
não precisava ter feito tanta gente 
se mobilizar, se esforçar e depois 
ficar sem explicação sobre os crité-
rios de escolha. Não houve sequer 
uma divulgação de resultados. 
Faltou um canal aberto”, observou 
Davison Moura.

A reportagem do Jornal e Por-
tal Agora RN entrou em contato 
com a assessoria de comunicação 
do senador Styvenson Valentim, 
mas até o final desta edição não 
recebeu resposta sobre o caso.

Senador Styvenson Valentim foi campeão de votos nas eleições de outubro de 2018

Advogado questiona processo seletivo do 
senador Styvenson Valentim após eleição
Para Dayvson Moura, o político escolhe e trabalha com quem quiser e, por isso, o senador-capitão da Polícia Militar não 
precisava mobilizar pessoas para um “concurso” que no final teve parte dos “aprovados” sem sequer participar do pleito

Sem resultado

José Aldenir/AgoraRN
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O ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, exonerou nesta quin-
ta-feira, 4, Bruno Garschagen do 
cargo de assessor especial do mi-
nistro da Eduação, Ricardo Vélez e 
a chefe de gabinete Josie Pereira.  
As demissões foram publicadas no 
Diário Oficial da União.  

Para o cargo de chefe de gabine-
te do ministro foi nomeado Marcos 
de Araújo. As demissões somam-se 
a uma série de remanejamentos 
que tem sido feitos no Ministério 
da Educação nos últimos meses.

MEC exonera 
assessor especial e 
chefe de gabinete 
do ministro

Crise

Ministro da educação, Ricardo Vélez

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A potiguar Brunna Silveira 
Lopes, a “Brunninha”, de apenas 7 
anos, segue em estado grave após 
ser receber transplante de coração. 
A cirurgia aconteceu na madru-
gada da quinta-feira, 4, em Recife 
(PE), no Instituto de Medicina In-
tegral Fernando Figueira (Imip). 
Moradora de Natal, vítima de uma 
cardiopatia grave, ele precisou via-
jar às pressas para buscar auxílio 
hospitalar.

O transplante cardíaco aconte-
ceu horas depois da chegada dela 

ao hospital pernambucano. Sem 
um coração saudável, Brunninha 
corria sérios riscos de morrer. 
Após a cirurgia, ela foi internada 
na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) no IMIP. Não há informa-
ções sobre o doador do coração.

O caso comoveu as redes so-
ciais nos últimos dias. O médico 
potiguar que a acompanha todo o 
tratamento cardíaco da criança, 
Madson Vidal, fez um apelo para 
que a classe política e a sociedade 
civil se me mobilizasse em torna 

dela. Os pedidos foram acolhidos 
pela governadora Fátima Bezerra. 
Ela mobilizou o sistema estadual 
de saúde para transportar a crian-
ça até Pernambuco. Atualmente, o 
Rio Grande do Norte não dispõe de 
capacidade técnica para realizar 
transplantes de coração.

Em uma postagem nas redes 
sociais, a governadora reconheceu 
a luta de Brunninha contra o tem-
po para realizar a cirurgia cardía-
ca, que ainda não é feita em Natal. 
“Muitos de vocês acompanharam a 

força-tarefa dos últimos dias sobre 
o caso de Brunninha, uma crian-
ça que estava enfrentando uma 
jornada contra o tempo para con-
seguir realizar um transplante de 
coração. Gostaria de informar que 
o Governo cedeu uma aeronave pa-
ra ir buscar uma equipe em Recife, 
especializada no tipo de transplan-
te dela, que vai fazer os primeiros 
atendimentos e acompanhar a 
paciente de volta até Recife, onde 
será possível realizar esse tipo de 
procedimento”.

Brunninha recebe novo coração em 
Recife, mas estado de saúde é grave 
Transplante cardíaco aconteceu poucas horas depois da chegada ao Instituto de Medicina Integral 
Fernando Figueira; caso da potiguar, de apenas sete anos, comoveu população nas redes sociais 

Cirurgia

Eolicabrás S.A.
CNPJ/MF nº 12.985.229/0001-01

Relatório da Administração
Srs. acionistas: Em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017. A Diretoria

Balanços Patrimoniais
Ativo 2018 2017
Circulante 18.927 26.791
Caixa e equivalentes de caixa 94 78
Contas a receber de clientes1 5.854 16.561
Estoques 7.688 6.122
Impostos a recuperar 2.598 3.326
Despesas antecipadas1 – 14
Outras contas a receber 2.693 690
Não circulante 8.745 9.749
Realizável a longo prazo 60 21.281
Depósitos judiciais 60 27
Mútuos – 21.250
Outras contas a receber – 4
Imobilizado 8.744 9.748

2018 2017
Intangível 1 1
Total do ativo 27.732 57.821
Passivo/Circulante 377 3.661
Fornecedores 133 –
Impostos e contribuições a recolher 100 3.211
Salários e férias a pagar 144 450
Não circulante 453 17
Mútuos 415 –
Provisão para contingências 38 17
Patrimônio líquido 26.902 54.143
Capital social 52.289 69.794
Prejuízos acumulados (25.387) (15.651)
Total do passivo e patrimônio líquido 27.732 57.821

Demonstrações de Resultados
2018 2017

Receita operacional líquida 1.688 25.795
Custo dos produtos vendidos e dos servi-
ços prestados (9.894) (26.361)

Lucro bruto (8.206) (566)
(Desp.) outras receitas operacionais (985) (204)
Administrativas, comerciais e gerais (522) (1.621)
Outras rec. (despesas) operac., líquidas (8) (343)
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras liquidas e impostos (8.736) (2.530)

Despesas financeiras (994) (269)
Receitas financeiras 9 65
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (9.721) (2.734)
IRPJ e contribuição social – corrente (15) –
Prejuízo do exercício (9.736) (2.734)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2018 2017

Prejuízo do exercício (9.736) (2.734)
Resultado abrangente total (9.736) (2.734)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01/01/2017 69.794 (12.917) 56.877
Prejuízo do exercício – (2.734) (2.734)
Saldos em 31/12/2017 69.794 (15.651) 54.143
Red. do capital social (17.505) – (17.505)
Prejuízo do exercício – (9.736) (9.736)
Saldos em 31/12/2018 52.289 (25.387) 26.902

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxos de cx. das ativid. operacionais 2018 2017
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (9.736) (2.734)
Aj. p/ conciliar o lucro ao cx. oriundo 
das atividades operacionais: (8.711) (1.729)

Provisão para contigências 21 –
Depreciação e amortização 1.004 1.005
Variações nos ativos e passivos
Impostos a recuperar 728 2.432

Thadeu Luciano Marcondes Penido 
Diretor Presidente

Anderson Ronemberg 
Contador CRC 1SP 274.990/O-0

2018 2017
Clientes 10.707 16.833
Estoques (1.566) 2.714
Outras contas a receber (1.999) 1.920
Despesas antecipadas 14 (6)
Depositos judiciais -33 (10)
Fornecedores 133 (38)
Salarios e férias a pagar (306) (429)
Obrigações tributárias (3.111) (487)
Cx. líq. proven. das ativid. operac. (4.144) 21.200
Fluxos de caixa das ativid. de investimentos
Mútuo com partes relacionadas 21.250 (21.250)
Caixa líquido gerado (usado) nas ativida-
des de investimento 21.250 (21.250)

Fluxos de caixa das ativid. de financiamentos
Redução do capital social (17.505) –
Mútuo com partes relacionadas 415 –
Caixa líquido gerado usado nas ativida-
des de financiamento (17.090) –

Aum. (red.) do cx. e equival. de caixa 16 (50)
Demonst. da red. do caixa e equival. de caixa
No início do exercício 78 128
No fim do exercício 94 78
Aum. (red.) do caixa e equival. de caixa 16 (50)

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

A MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., CNPJ: 08.131.773/0001-19, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte - IDEMA, a LICENÇA SIMPLIFICADA para Extração de 
Areia numa área de 3,39 hectares, Localizada na Fazenda Barra Verde, Zona Rural 
do Município de Currais Novos/RN. Mineração Tomaz Salustino S/A. Rogerio Barreto 
Drummond - Diretor Presidente.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

P C S Empreendimentos Imobiliários LTDA., 14.570.227/0001-87, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- Idema a Licença Prévia (LP) para Execução do Loteamento Pedro Coelho da Silva, localizada 
na Fazenda São João, Zona Rural, São José do Mipibu/RN

Paulo Coelho de Medeiros
Sócio Diretor – P C S Empreendimentos Imobiliários LTDA

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA AMBIETAL

Marluce Tomaz de Lima, 222.205.774-49, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e  Meio Ambiente - IDEMA a LP para  implan-
tação de um Condomínio Residencial Fechado, localizado em Nova Cruz/RN.

Marluce Tomaz Cruz
Proprietária

PEDIDO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Rochedo Mármores e Granitos Ltda., CNPJ Nº. 06.023.671/0001-54, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA, a Renovação Licença de Operação, da extração de granito com fins de rocha orna-
mental, localizada no Sítio Saco dos Veados, Zona Rural, no Município de Currais Novos/RN.

Saulo José Parente Miranda 
Sócio Gerente – 251.623.814-20

Brunna Silveira passou por transplante

Reprodução / Facebook
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O ex-presidente Michel 
Temer (MDB) está novamen-
te no banco dos réus. Ele vai 
responder pelo crime de lava-
gem de dinheiro na reforma 
da casa de sua filha Maristela 
Temer, em São Paulo.

A Justiça Federal na 
capital paulista aceitou a 
denúncia da força-tarefa da 
Operação Lava Jato nesta 
quinta-feira, 4. A acusação 
alcança, além de Temer e de 
sua filha, o coronel reforma-
do da Polícia Militar de São 
Paulo João Baptista Lima 
Filho, o coronel Lima, e sua 
mulher Maria Rita Fratezi.

Segundo a Procurado-
ria da República, a reforma 
custou R$ 1,6 milhão. A La-
va Jato afirma que as obras 
ocorreram entre 2013 e 2014 
e foram bancadas com di-
nheiro de corrupção e desvios 
que teriam ocorrido entre 
2012 e 2016.

Michel Temer vira 
réu pela quarta 
vez em menos de 
uma semana

Lava Jato

A Companhia de Limpeza Ur-
bana de Natal (Urbana) vai passar 
por mudanças nos próximos dias. 
O atual diretor-presidente do ór-
gão, Josivan Cardoso, vai deixar a 
função administrativa após quatro 
meses. O substituto dele ainda não 
foi definido pela Prefeitura do Na-
tal.

Josivan Cardoso assumiu o car-
go na Urbana em 13 de dezembro 
do ano passado. Anteriormente, ele 
era o diretor do Instituto da Gestão 
das Águas do Rio Grande do Norte 
(Igarn).

Segundo o ainda diretor-pre-
sidente, a saída do cargo foi co-
municada pelo prefeito de Natal, 
Álvaro Dias. “O prefeito comunicou 
a substituição, sim. Mas ainda não 
sei quando deixarei o cargo. A Ur-
bana tem um conselho administra-
tivo que irá definir esta questão”, 
detalhou.

Ainda não há prazo para a 

próxima reunião do Conselho Ad-
ministrativo. A sessão deve confir-
mar a saída de Josivan Cardoso e 
o anúncio de um substituto para o 
cargo. 

O gestor em processo de saí-
da diz que entende a exoneração 
precoce. “Eu entendo que é uma 
definição do município. Não tenho 
qualquer problema com isso. Eu, 
inclusive, agradeço a confiança dis-
posta a mim durante este período”, 
apontou.

Nos bastidores da Urbana, a 
informação é de um possível re-
torno de Cláudio Porpino, que era 
até a chegada de Josivan o então 
diretor-presidente da empresa pú-
blica. Cláudio Porpino comandou 
a Urbana entre janeiro de 2017 e 
dezembro de 2018. Ao Agora RN, 
ele negou ter recebido o chamado. 
“Não fui convidado. Até porque não 
tenho por que falar sobre isso. É 
uma questão do prefeito”, encerrou. Companhia de Limpeza Urbana terá novo diretor-presidente  após quatro meses

Prefeitura vai promover mudanças na 
direção da Urbana nos próximos dias
Comando da Companhia de Limpeza Urbana era exercido por Josivan Cardoso, que assumiu o cargo  
em 13 de dezembro de 2019; substituto para a função ainda não foi definido pela Prefeitura do Natal

Alteração

Reprodução / Google Maps

Tributação

Auditores fiscais da Secreta-
ria Estadual de Tributação (SET) 
apreenderam carga com 100 tone-
ladas de milho em grãos que es-
tava sendo transportada de forma 
irregular no Rio Grande do Norte. 
Avaliada em R$ 81 mil, a mercado-
ria havia sido comprada na cidade 
de Unaí (MG) por um empresário 
potiguar, que utilizava CNPJ de 
outras empresas para não pagar 
imposto. 

O milho estava sendo transpor-
tado em duas carretas bi-trem, que 

entravam no estado pela região 
de Pau dos Ferros, no Alto Oeste.  
Após denúncia apresentada à SET 
e à Delegacia de Crimes Contra a 
Ordem Tributária (Deicot), a equi-
pe de auditores realizou um traba-
lho de inteligência para localizar a 
carga e, juntamente com agentes 
da Delegacia de Polícia Civil de 
Pau dos Ferros, interceptaram os 
veículos na BR-405. 

A empresa supostamente res-
ponsável pela manobra foi autua-
da, e recebeu uma multa no valor 

de R$ 39 mil, teve o imposto re-
lançado e ainda poderá responder 
criminalmente.

O empresário, do município de 
Rodolfo Fernandes, negou que te-
ria adquirido a carga. Entretanto, 
a multa foi paga no momento da 
autuação e, com o lançamento do 
crédito tributário, os motoristas e 
o proprietário das carretas foram 
conduzidos à delegacia para pres-
tar depoimentos e demais procedi-
mentos legais em função da queixa 
crime pelo uso indevido de CNPJ 

de terceiro, conforme solicitação 
apresentada à Deicot.  O caso está 
sendo investigado.

Desde o início do ano, a equipe 
de auditores da SET vem intensi-
ficando a fiscalização de merca-
dorias em trânsito, inclusive com 
operações itinerantes feitas si-
multaneamente em vários trechos 
rodoviários do estado. Um delas foi 
a que chegou a apreender quase 
R$ 1 milhão em mercadorias com 
irregularidade fiscal e recuperar 
veículos roubados. Carga valia mais de R$ 39 mil

Fisco Estadual apreende carga com 100 
toneladas de milho na região do Alto Oeste 

Reprodução / SET
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As palavras, assim como as frases, e se levadas 
à exaustão pelo uso e o abuso, acabam perdendo 
as virtudes do mistério e do encantamento. O pe-
rigo da banalização vai matando o que há de mais 
misteriosamente belo e surpreendente. Uma coisa 
qualquer, se muito exposta, e dada em demasia ao 
olhar, cai na intimidade, perde o fulgor e termina 
seus dias triste e inútil. Se o abandono liberta, Se-
nhor Redator, às vezes, creia, também escraviza o 
mais duro dos feitores. 

Penso na frase de Guimarães Rosa quando ad-
verte pela boca de Riobaldo, aprendendo a viver 
naquele sertão rosiano que se alteia e se abaixa. Na 
sua quase exaustão, de tanto uso, ainda assim não 
se nega a verdade que colhe da vida e recolhe ao 
exílio dos mais íntimos sentimentos. Entre razões e 
desrazões - vá lá que seja! - há um perigo na es-
quina, como avisa e alerta a canção popular. Basta 
um triz, uma palavra que se disse ou se deixou de 
dizer, e o perigo morde a vida.

Alguns fins de tarde, se os olhos cansam de 
catar palavras, fico na borda da piscina do edifí-
cio olhando o silêncio do seu azul absoluto. É ali 
que aguardo a chegada do correio e da Folha de S. 
Paulo. Levo todo o tempo de observação a acom-
panhar o vôo das libélulas sobre a água. Chegam 
de não sei onde e dão vôos rasantes. Tocam de 
leve o azul e, numa fração de segundos arremetem, 
como aviões de guerra, logo depois do bombar-
deio nos alvos inimigos.

Sou repórter, Senhor Redator. Posso garantir 
que ainda não adormeceram, de todo, nesta alma 
quase setentona, os olhos que ontem a tudo pers-
crutavam. E confesso que os vôos rasantes das li-
bélulas nunca feriram estes olhos com a notícia do 
perigo. Pelo contrário. Vi sempre como uma gran-
de arte, intrinsecamente natural, sem sequer notar 
que é justamente na beleza do vôo que se esconde 
o êxtase do perigo, se é que o próprio risco não é 
também uma forma de prazer.

Quantas tardes não segui com os olhos encan-
tados o desenho sensual dos seus vôos sobre o 
azul. É como se fosse um milagre tocar o azul, o 
infinito que lhe foi dado ter. Nunca suspeitei que 
a cada vôo as libélulas não necessariamente têm 
sede ou calor. Hoje sei que voam levadas pelo go-
zo inevitável de quem não pode viver sem arriscar 
a própria vida. O vôo sobre o abismo que a vida 
não há de ter apenas o gosto do mosto insípido 
fermentando o vinho da monotonia. 

Só descobri o perigo quando vi uma libélula 
morta, boiando, as asas intactas, o corpo sem má-
cula, como se tivesse vida e ali apenas descansasse 
do êxtase profundo. Olhei bem devagar os deta-
lhes que não estão nas libélulas de vidro, belas e 
inertes, que adornam uma mesinha aqui da sala. E 
percebi que, também para elas, viver é muito pe-
rigoso. Porque a dor e a delícia são muito breves. 
Muito. Brevíssimas. Como um vôo profundo sobre 
o azul. Beijo, abraço e até segunda.

Vôo sobre o azul

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
SILÊNCIO

O Legislativo e o Judiciário 
se fizeram de surdos e não 
ouviram a proposta do presi-
dente do Ipern, Nereu Linhares: 
cada poder assumir a folha dos 
seus aposentados. Dividindo a 
despesa.

RAZÕES
Os poderes não recolheram 

a parte do Ipern (22%), do custo 
de R$ 130 milhões mensais. São 
44 mil servidores atualmente 
aposentados que recebem todos 
os meses. É o chamado buraco 
negro. 

ESTILO
A governadora Fátima Bezerra 

foi certeira quando nomeou um 
auditor de carreira para a pasta 
da tributação e outro auditor, 
também de carreira, para a contro-
ladoria geral. Dois tiros na mosca.

AGORA
Ao secretário de tributação 

cabe manter o prumo da arre-
cadação e ao controlador evitar 
qualquer sinal de descontrole. 
Os auditores, que eram loquazes, 
agora estão no poder. Sentindo 
na pele. 

PORTAL
O governo antecipou para 

final deste mês entrada no ar do 
novo Portal da Transparência, 
agora com a informação sobre a 
cifra de cada parcela das trans-
ferências e dos valores constitu-
cionais.

RETRATO
Espera-se que sejam objetivas 

e claras as informações dos valo-
res dos poderes, e transferências 
para os municípios, assim como 
as obrigações constitucionais pa-
ra educação, saúde e segurança.

ASAS
Ao corregedor que prega os 

olhos nesta coluna e ajuda ao cro-
nista errar menos: não gosto do 
vôo sem circunflexo como quer o 
acordo ortográfico. É intencional 
grafá-lo com asas, assim: vôo. 

PALCO

TUDO
De um servidor de língua 

afiada em pedra de amolar: ‘O go-
verno do PT tem todos os defeitos 
do governo de Robinson, menos 
um: não deixa atrasar os salários 
dos petistas. Só atrasa o nosso’.

LÍNGUA
Elogiei no rádio a segurança 

e a serenidade do ministro Paulo 
Guedes. Queimei a língua. Ele e 
os deputados no terrível bate-bo-
ca do debate sobre a previdência 
social. Grosserias dos dois lados. 

OITENTA
Na livraria do Campus ‘Esca-

ladas da Contracultura - Natal, 
década de 1980’, tese de doutora-
do na área de ciência social sobre 
os movimentos undergrounds nas 
vanguardas da contracultura. 

QUEM
Seu autor, Artemilson Lima, 

é doutor em ciências sociais pela 
UFRN e professor do Institu-
to Federal. O livro é leitura 
indispensável a quem viveu ou 
quer saber como foi Natal dos 
anos 80.

CONTRA
Acaba de sair no Brasil, 

edição Companhia das Letras, 
“O povo contra a democracia”, 
do alemão Yascha Mounk, um 
doutor em Harvard, que estuda o 
perigo da democracia nos tempos 
atuais. 

BRUXO
De um deputado sobre as 

planilhas impecavelmente 
elaboradas pelo secretário de pla-
nejamento, Aldemir Freire: “Ele 
é o bruxo das planilhas. Resta 
saber se será o bruxo da grana. 
Tomara!”.

BI
Na coluna de ontem saiu 

milhão onde é bilhão. A dívida 
do governo tem seus dois ingre-
dientes básicos: folha de pessoal 
e dívida junto a fornecedores. O 
Estado deve R$ 2,4 bilhões ao 
todo.

CAMARIM

CENA
Dois projetos, ambos elaborados com a assesso-
ria do advogado Armando Holanda, vão prestar, 
se aprovados pela Assembléia, homenagens 
a dois grande ícones do Rio Grande do Norte, 
ambos nascidos em Macaíba: a rodovia federal 

Augusto Severo, ex-patrono do aeroporto; e 
Ponte Auta de Souza, que liga Macaíba a São 
Gonçalo do Amarante. Antes apresentados por 
Jacó Jácome e Larissa Rosado, hoje assumidos 
pelo deputado e coronel da PM, André de Azeve-
do. É aguardar.

“ “A aventura não
está fora do homem,
está dentro”.
George Sand,
escritora francesa (1804-1876).
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l Renovação da Licença Simplificada do Sistema de Abastecimento de Água do município de São 
João do Cabugi, no Estado do Rio Grande do Norte.

Diretora de Empreendimentos

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 
Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:

Eng.ª Maria Geny Formiga

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

l Licença de Instalação para a ETE Jundiaí/Guarapes, no Estado do Rio Grande do Norte.

Presidente da CPL

Tipo Menor Preço, Execução Indireta, mediante o regime de empreitada por preço global

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do 
município, designada pela portaria nº. 008/2019, de 11 de janeiro de 2019, nos termos da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores tornam público que realizará Processo Licitatório para 
Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução das 
obras/serviços de Pavimentação a paralelepípedo pelo Método Convencional, Drenagem 
Superficial e Calçadas, na Rua Pico do Cabugi e Avenida Serra Caiada no Bairro Vista da Serra, 
Zona Urbana no município de Serra Caiada/RN; nos termos do Contrato de Repasse Nº. 1048.203-
25/2017 – MTUR. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues 
até as 09h00min do dia 23 de Abril de 2019, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Serra 
Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O edital e seus anexos estão à 
disposição do público, podendo ser retirado no endereço acima citado ou na página 
www.serracaiada.rn.gov.br. Esclarecimentos serão prestados pela CPL, de Segunda a Sexta-Feira, 
das 08 às 12 horas, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3293-0038 e pelo e-mail: 
cpl.pmsc@gmail.com.

Abrahão Allan Miranda da Silva

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

Serra Caiada/RN, 04 de Abril de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PROCESSO Nº 318.008/2019

Thiago Antunes Bezerra - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Republicado por modificação do Edital

Touros/RN, 04 de abril de 2019

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, torna público que fará realizar a licitação a seguir especificada: Tomada de Preços, Menor Preço 
POR LOTE. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DOS 
SEGUINTES LOGRADOUROS: RUA DA QUADRA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), RUA PRINCIPAL 
DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, RUA BOM JESUS, RUA DA DELEGACIA, RUA DA LIBERDADE, RUA 
DO CHAFARIZ, RUA POETA SEVERINO FERREIRA DA SILVA E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, 
conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Data/hora/local: 24 de abril de 
2019, às 14h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom 
Jesus dos Navegantes, 28, 1ª andar, Centro – CEP 59.584-000 – Touros/RN. O Presidente informa ainda 
que o Edital e seus anexos estão disponíveis na sala da Comissão Permanente de Licitação, diariamente, 
no horário das 08h às 14h, e nos Endereços Eletrônicos: http://touros.rn.gov.br/ e pregaopmt@gmail.com.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

A cidade de Natal é uma das 
capitais brasileiras que registra-
ram o maior aumento acumulado 
no custo da cesta básica nos três 
primeiros meses de 2019, de acordo 
com o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese). Segundo o órgão, 
a capital potiguar já registrou au-
mento de 16,87% entre janeiro e 
março, atrás apenas de Recife-PE 
(17,85%) e Vitória-ES (17,84%).

Em Natal, o custo do conjunto 
de alimentos essenciais, atualmen-
te, é de R$ 399,01.

Ainda de acordo com o Dieese, 
a capital com a cesta mais cara é 
São Paulo (R$ 509,11), seguida por 
Rio de Janeiro (R$ 496,33) e Porto 
Alegre (R$ 479,53). Os menores va-
lores médios foram observados em 
Salvador (R$ 382,35) e Aracaju (R$ 
385,62). 

Com base na cesta mais cara 
que, em março, foi a de São Paulo, 
e levando em consideração a deter-
minação constitucional que estabe-

lece que o salário mínimo deve ser 
suficiente para suprir as despesas 
de um trabalhador e da família 
dele com alimentação, moradia, 
saúde, educação, vestuário, higie-
ne, transporte, lazer e previdência, 
o Dieese estima mensalmente o 
valor do salário mínimo necessário.

Em março de 2019, o valor 
necessário para a manutenção de 

uma família de quatro pessoas de-
veria equivaler a R$ 4.277,04, ou 
4,29 vezes o mínimo de R$ 998. 

Em fevereiro de 2019, o piso 
necessário correspondeu a R$ 
4.052,65, ou 4,06 vezes o mínimo 
vigente. Já em março de 2018, o va-
lor necessário seria de R$ 3.706,44, 
ou 3,89 vezes o salário mínimo, que 
era R$ 954.

A produção de veículos monta-
dos no país foi de 240.546 unidades 
em março, queda de 10% na com-
paração com o mesmo mês do ano 
anterior, conforme divulgado nesta 
quinta-feira, 4, pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea). Em 
relação a fevereiro, houve redução 
de 6,4%.

O presidente da Anfavea, An-
tonio Carlos Botelho Megale, disse 
que três fatores influenciaram o 
resultado negativo em produção: a 
greve dos trabalhadores, a enchen-

te na fábrica da Mercedes-Benz e a 
redução das exportações, Além dis-
so, março também teve um dia útil 
a menos devido ao carnaval.

Megale defendeu a importância 
da manutenção dos bons índices de 
produção de veículos, responsável 
pela geração de emprego e renda.

 “Relatório do Banco Central 
para o biênio de 2017 e 2018 diz 
que as montadoras são responsá-
veis por um terço do crescimento 
industrial do Brasil, um quarto 
do crescimento total do [Produto 
Interno Bruto] PIB, o que mostra 
a relevância do setor. Queremos 
que os investimentos de produção 
fiquem no Brasil", encerra Antonio 
Carlos Botelho Megale.

Valor para manter família de quatro pessoas deveria ser de R$ 4.277,04, diz Dieese

Registro de 240 mil carros em março

Natal tem alta acumulada de 17% 
no custo da cesta básica em 2019

Produção de veículos tem queda de 
10% em março, mostra Anfavea

Capital potiguar comercializa as cestas básicas a valor médio de R$ 399,01; 
no Brasil, só perde em aumento acumulado  para Recife (PE) e Vitória (ES)

Balanço

Balanço

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Arquivo / Agência Brasil
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

Futebol é um espetáculo
Já disse algumas vezes que o futebol tem muita 

arte e emoção para ser apenas um jogo, uma dis-
puta desportiva. Curto o esporte bretão de cabo a 
rabo do calendário, ou seja, de janeiro a dezembro. 
E devo a ele uma alegria maior durante junho.

Porque sou um nordestino que não tolera 
festejo junino, que tem repulsa pela chatice das 
quadrilhas e sua breguice de figurino, sem contar 
as musiquinhas bestas que ao longo das décadas 
foram adotadas na festa e que teimam em chamar 
de forró.

Junho é o mês em que os deuses do futebol in-
tercedem por gente como eu. Para contrabalançar 
a baboseira em nome de um santo católico, fize-
ram os organizadores criarem a Copa do Mundo, a 
Eurocopa, a Copa América e até um torneio de mu-
lheres. Não fosse a bola rolando, eu teria depressão 
com balões subindo.

E se enquanto a fogueira queima, a bola se 
apaga nos gramados das férias nos nossos cam-
peonatos, junho ainda me dá alegrias com as ligas 
europeias em plena atividade. E lá estão os craques 
do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, 
do Chile, os africanos e, claro, os nativos europeus.

Lá também estão os estádios lotados, onde 
não se ouve os grunhidos e palavrões das “or-
ganizadas”, onde nossos ouvidos não servem 
de pinico a receber as musiquinhas ridículas do 
tipo “ah, sou brasileiro, com muito orgulho, com 
muito amor”... argh!

Nem há o tal nivelamento por baixo, que faz do 
Brasileirão uma espécie de “série B” do campeona-
to japonês. Nas ligas europeias, o time líder lidera 
por ser bom e não pelos demais serem um desas-
tre. Em Portugal, imagine, o Botafogo lutaria para 
não ser rebaixado.

Galvão Bueno e seus satélites tentam fazer o 
povo acreditar que o futebol brasileiro está bem 
na foto. Para evitar que os pachecos tomem cons-
ciência da mediocridade, alimentam o ódio contra 
a Argentina e sua seca de títulos. Não encaram a 
realidade de uma bolinha que murchou em 2003 
com a seleção e há quase meio século não enche 
nos nossos clubes.

Quem se conforma com pouco, quem vê ci-
vismo no futebol, que fique com as peladas em 
gramados tupiniquins. O lado afetivo do torcedor 
impede que desperte para o desastre do seu time, 
e não há nenhum time brasileiro em condições de 
despertar a empolgação que se vê na Europa.

A ilusão de ganhar um mísero campeonato 
estadual cega a realidade de uma mediocridade 
que a cada Libertadores fica mais visível. Qual a 
importância de ganhar um Carioca, um Paulis-
tão, um Gauchão, um Mineiro, um Potiguar? É só 
futebol para consumo interno, fútil como trocar 
uma Coca-Cola por uma Tubaína. Já faz quase 
40 anos que o Flamengo não ganha uma Liber-
tadores. Lembra a velha frase de que o nosso 
ABC não passa da corrente.

ABSURDO
Ao final do ano passado, a bancada 

federal do RN aprovou uma emenda 
parlamentar impositiva, no valor 
de R$ 24 milhões, para o projeto 
de revitalização da Redinha e seu 
Terminal Turístico. Agora, a nova 
turma cortou a emenda, deixando só R$ 
1 milhão. Que turismo resiste a isso?

SE DESPACHOU
O ditador comunista da 

Venezuela, Nicolás Maduro, caiu fora 
do Palácio Miraflores, sede oficial do 
governo, e está despachando há duas 
semanas num pequeno escritório 
de 4 por 6 metros, onde há um birô, 
uma mesa de reunião e dois quadros 
atrás dele com as estampas de Simon 
Bolívar e Hugo Chávez.

MEDO
Os opositores do regime bolivariano 

dizem que a mudança do ditador é 
consequência do medo que ele tem 
dos seguidores do líder Juan Guaidó, 
que é apoiado por mais de 50 nações 
que o reconhecem como presidente. 
Após promover ações de perseguição a 
Guaidó, o ditador teme reações.

LEILÃO
O leilão do Banco do Nordeste na 

histórica Fazenda Ingá, em Acarí, 
que pertenceu a Otávio Lamartine, 
é um fato triste para um estado sem 
preservação histórica. Mais triste 
ainda por outro relevante fato, é o 
centenário de Oswaldo Lamartine 
este ano, ele um frequentador da casa 
fraterna.

FAZENDA
A histórica Fazenda Babilônia, 

em Pirenópolis (GO), que nos séculos 
XVIII e XIX tinha 200 escravos, é 
desde 1997 um santuário turístico e 
culinário com o melhor café sertanejo 
do Brasil. Tudo administrado por 
Telma Lopes Machado, leitora fiel da 
História da Alimentação, o clássico de 
Câmara Cascudo.

FAZENDA II
O projeto de conservação da 

fazenda goiana e a abnegação da 
herdeira Telma Lopes Machado, que 
transformou as terras de Pirenópolis 
num roteiro obrigatório dos amantes 
da culinária sertaneja, foi destaque 
numa reportagem especial do diário 
português Público, assinada por 
Alexandra Prado Coelho. 

Por que diabo a velha 
imprensa chama bandidos

de suspeitos?

(Zé Paulo Cruz)

Oito entre dez 
socialistas são tão imbecis 

quanto os outros dois.

(Sarah Patriota)

Quando você se sentir bobo, 
lembre-se que tem gente 

gritando Lula livre.

(Lilian Maia)

PICARDIA NAS REDES

DOCUMENTÁRIO
Censurado na rede Cinemark e 

alvo de confusão nas universidades 
por atos de militantes de esquerda, 
o filme “1964, o Brasil entre Armas 
e Livros”, produzido pelo núcleo 
Brasil Paralelo, já foi visto por quase 
3 milhões de pessoas no Youtube 
em apenas 48 horas depois de ser 
disponibilizado na plataforma.

SHAZAM
Com estreia oficial ontem em 

todo o Brasil, o filme do super-herói 
Shazam, um dos primeiros da DC 
Comics, criado em 1939 pela dupla 
Bill Parker e Charles Beck, um 
ano após o pioneiro Superman, tem 
simplesmente 41 opções de horários 
nas três redes de cinema que operam 
no mercado de Natal.

SHAZAM II
O cinema Cinemark, localizado 

no shopping Midway Mall, 
disponibiliza treze sessões do filme, 
enquanto a rede Cinépolis terá no 
Partage Norte Shopping a opção de 
dez sessões, e no Natal Shopping 
nove horários. Já a rede Moviecom 
oferece no Praia Shopping nove 
sessões do esperado filme.

SERTÕES
É hoje a abertura da exposição do 

fotógrafo João Maria Alves, “Sertão 
Vivo”, que consiste de uma coleção de 
26 grandes fotos registrando o lado 
belo, plástico e ativo dos sertões. São 
imagens de regiões do RN, do Ceará 
e da Paraíba. Às 19h na Galeria 
Margem Hub de Fotografia, Morro 
Branco.

CORDEL
Também hoje, a partir das 17h, 

o poeta e artista plástico Genildo 
Mateus Pinto lança na Praça Padre 
João Maria o cordel “Um Bozo com 
Militantes de Bosta”, uma sequência 
de versos com críticas ao presidente 
Jair Bolsonaro e seus eleitores. Ele 
também está na 4ª Expo Itinerante 
de Literatura em Genebra.

NO BECO
Amanhã será um sábado agitado 

no Beco da Lama. Tem o Primeiro 
Passeio Etílico com percurso por 
todos os botecos entre 12h e 17h e 
também a 1ª Feira de Quadrinhos 
do Beco, das 9h às 17h, com revistas, 
desenhos, caricaturas e ilustrações 
com vendas destinadas ao chargista e 
quadrinista Emanoel Amaral.

“ “Livros, quando
lidos ou não lidos,
alteram destinos”.

(Charles Phelan)
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Você vai esbanjar disposição. Tudo vai parecer mais fácil 
e você vai se orgulhar das suas atitudes e decisões. Na 
paquera, seu jeito franco e decidido pode atrair alguém muito 
especial. Palpites: 76, 58 e 85. Cor: bege.

Trabalhar em equipe será uma ótima opção para você. 
A partir da tarde, pode enfrentar conflito com parentes: 
cuidado com reações explosivas. Bom astral para iniciar ou 
fortalecer um romance. Palpites: 73, 46 e 01. Cor: amarelo.

Os astros vão deixar seu signo mais emotivo. Dedique-se 
a fazer o bem ao próximo. No trabalho, vai se concentrar e 
produzir mais se ficar quieto(a) no seu canto. Cuidado com 
ilusões no amor. Palpites: 68, 50 e 23. Cor: azul-escuro.

Ótimo pique para encarar o trabalho. Aproveite a 
disposição para deixar tudo em dia. Adiante o que puder, 
pois pode enfrentar imprevistos e atrasos à tarde. Na 
união, terá prazer em ajudar o par. Palpites: 74, 02 e 29. 

Unir-se a outras pessoas por objetivos em comum será 
muito gratificante para você. Há risco de enfrentar conflitos 
ou se decepcionar com amigos. Namoro com alguém da 
turma tem tudo para dar certo. Palpites: 24, 78 e 51. 

Fase de sorte e alegria. Pode fazer conquistas importantes 
em vários setores da sua vida. Vale até fazer uma fezinha. 
Mas não aposte alto demais e nem esbanje sua grana. 
Clima romântico a dois. Afaste o ciúme. 

O trabalho será prioridade, ainda mais se pintar uma boa 
oportunidade de promoção. A concorrência será acirrada, 
mas terá confiaça para mostrar do que é capaz. A união 
pode enfrentar desafios. Palpites: 43, 88 e 52. 

Assuntos de casa e família terão prioridade. Mas evite impor as 
suas vontades e opiniões. Sucesso em questões relacionadas 
à casa própria. A dois, a dica é cuidar de quem ama e curtir seu 
ninho de amor. Palpites: 49, 67 e 13. Cor: roxo.

Você vai sentir um desejo maior de subir na vida. Não 
espere moleza no trabalho: encare os desafios. Controle o 
estresse. Na paquera, procure sair e conhecer gente nova. 
Palpites: 89, 08 e 53. Cor: verde-escuro.

Você terá ótimas ideias e respostas rápidas para tudo. Ótima 
fase para negociar e fazer bons acordos. Mas fique longe de 
fofocas. Sintonia na união. Não comente sua vida amorosa 
com ninguém. Palpites: 32, 59 e 68. Cor: preto.

Vai usar sua esperteza para conseguir o apoio das pessoas. 
Bom dia para iniciar mudanças que deseja em sua vida. 
Seu charme será irresistível, mas veja lá com quem vai se 
envolver: evite problemas. Palpites: 18, 99 e 00. Cor: vinho.

Os astros não recomendam fazer negócios com amigos, 
pois há risco de não receber a grana combinada. Seu 
coração vai pedir mais segurança na paixão. Será exigente 
nas paqueras e com quem ama. Palpites: 51, 78 e 87.

Rita de Cássia culpa a Irmandade pela morte de Machado. Milu e Padre Ramiro avisam aos outros guardiães da morte de Machado. Judith conta aos 
guardiães que o livro da Irmandade sumiu. Sampaio é nomeado delegado interino de Serro Azul. Mirtes descobre que sua família sabe sobre o Tarja 
Preta. Aranha pede que Adamastor o ajude a ter um filho com Stella. Rita de Cássia decide deixar a cidade. 

 O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Hussein alerta Jamil sobre o perigo de rejeitar Dalila. Hussein confessa sua paixão por Soraia. Jamil pensa em fugir com Laila para o Brasil. O bote 
em que Laila e sua família estavam afunda. Mamede e Jacó discutem. Eva comenta com Sara sua preocupação com Davi. Sara se interessa por Ali. 
Naufragados, Laila, Elias e Missade conseguem se salvar. Miguel, Rania e as filhas organizam sua nova loja. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Ticiano avisa a Dandara que Jerônimo corre risco de ser demitido.Quinzinho e Gisela conversam sobre Mercedes. Kika descobre que 
Lidiane é a coreógrafa do show e conta a Manu.Manu se disfarça para entrar no camarim de João e flagrar Lidiane. João e Manu se 
encontram e acabam se beijando. Vanessa tira cópia das anotações de Larissa sobre Diego.

VERÃO 90

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

DMCG
CANTAROLAR

TERMINADO
GAVEAGRS

DETREVAS
EBAILADO

UNIRSAO
ANATOMICO
SBATERIA
CIOONCB

MIMLTUA
MSACORA
EPOCAUF

INTERROMPER
ONESPAÇO

Dado para
fazer o
mapa
astral

"Branca 
de (?)",
história
infantil

Sílaba de
"trevo"

Solidifica-
ção pelo

frio 

Bairro ca-
rioca, sede
do Flamen-

go (fut.)

Preposi-
ção de
origem

Basta;
chega

(interj.)

(?) além:
exceder o
limite de 

Ordem
dos advo-

gados
(sigla) 

A função
da cola 

O colchão
ideal para

o corpo

Instru-
mento da
banda de

rock

Período
fértil da
fêmea

Formato
da curva

de retorno

Forma re-
duzida de
"senhor"

O pentea-
do como o

"black
power"

"Esquece-
ram de

(?)", filme

Interjei-
ção de

incentivo
ao cavalo

Qualquer
período
histórico

Marília Pê-
ra: atuou
em "Pé

Na Cova"

Flúor
(símbolo)

Suspen-
der por
algum
tempo

O
Universo

Oposto
de "fino"
Fase do
inseto

A letra
sinuosa
Colocar
açúcar 

Negócio
desonesto

(bras.)
Acha graça

Prática da
pessoa no
chuveiro
Acabado

Grande
(abrev.)
Iguaria

com arroz
Escuridão
completa
Genioso;
violento

Bolsa de
mercados
Caneta,

em inglês

Opõe-se 
a "off"

Fecho de
malotes

Dança
Prefixo

de "indife-
rente"

Minha e
(?): nossa
Confusão
extrema

2/on. 3/mim — pen. 6/mamata. 10/cantarolar. 11/interromper.
O fotógrafo potiguar João Ma-

ria Alves abre nesta sexta-feira, 
a partir das 19h, a vernissage da 
exposição "Vivo Sertão" do fotógra-
fo potiguar João Maria Alves na 
Galeria Margem, na Rua Amato 
Mesquita, 46. A curadoria da expo-
sição é de João Oliveira. 

Ventos Parazinhenses Geradora Eólica S.A.
CNPJ/MF nº 17.205.697/0001-30

Relatórioa da Administração
Senhores acionistas. Em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2018 e 31/12/2017. A Diretoria.

Thadeu Luciano Marcondes Penido – Dir. Presidente 
Anderson Ronemberg – Contador CRC 1SP 274.990/O-0

Balanços Patrimoniais
Ativo 2018 2017
Circulante 15.401 15.356
Caixa e equivalentes de caixa 69 24
Outras contas a receber 15.332 15.332
Não circulante 29.480 25.752
Imobilizado 29.480 25.752
Total do ativo 44.881 41.108

Passivo 2018 2017
Circulante 7.762 7.819
Fornecedores e subempreiteiros 7.762 7.819
Não circulante 2.350 –
Adiant. p/ futuro aum. de capital 2.350 –
Patrimônio líquido 34.769 33.289
Capital social 38.152 35.574
Prejuízos acumulados (3.383) (2.285)
Total do passivo e patrim. líquido 44.881 41.108

Demonstrações de Resultados
2018 2017

(Desp.) outras receitas operacionais
Administrativas, comerciais e gerais (1.095) (1.256)
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras liquidas e impostos (1.095) (1.256)

Despesas financeiras (3) (6)
Prejuízo do exercício (1.098) (1.262)

Demonstrações de Resultados Abrangentes
2018 2017

Prejuízo do exercício (1.098) (1.262)
Resultado abrangente total (1.098) (1.262)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01/12/2017 30.112 (1.023) 29.089
Aumento de Capital 5.462 – 5.462
Prejuízo do exercício – (1.262) (1.262)
Saldos em 31/12/2017 35.574 (2.285) 33.289
Aumento de Capital 2.578 – 2.578
Prejuízo do exercício – (1.098) (1.098)
Saldos em 31/12/2018 38.152 (3.383) 34.769

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das ativid. operac. 2018 2017
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (1.098) (1.262)
Variações nos ativos e passivos
Impostos a recuperar – 2
Outras contas a receber – 2
Fornecedores (57) (104)
Obrigações tributárias – (752)
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais (1.155) (2.114)

Fluxos de caixa das ativid. de invest.
Aquisição de ativo imobilizado (3.728) (3.491)
Caixa líquido usado nas 
atividades de investimento (3.728) (3.491)

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos

Aumento de capital 2.578 5.462
Adiantamento para futuro aumento de 
capital 2.350 –

Caixa líquido gerado nas 
atividades de financiamento 4.928 5.462

Aumento (redução) do caixa e equivalen-
tes de caixa 45 (143)

Demonstração da redução do caixa e 
equivalentes de caixa

No início do exercício 24 167
No fim do exercício 69 24
Aumento (redução) do caixa e equivalen-
tes de caixa 45 (143)

João Maria Alves 
apresenta "Vivo 
Sertão" 

Fotografia
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...do jornalista Kennedy Alencar: 
"Episódio tchuchuca mostra que 
governo não montou base parlamentar 
depois de 3 meses de administração. 
É até engraçado ver tigrões da 
imprensa tão melindrados, tão 
escandalizados com o uso da palavra 
tchuchuca. Tenham dó. Despreparo e 
incapacidade do governo são ameaças 
ao país"; 
...do jornal Folha de S.Paulo: "Em 
3 meses, Mais Médicos tem 1.052 
desistências após saída de cubanos"; 
...do senador Humberto Costa (PT-
PE): "O homem responsável pela 
Reforma da Previdência que quer 
acabar com a sua aposentadoria é 
o mesmo investigado pelo TCU por 
fraudes em fundos de pensão. Ele é o 
ministro da Economia de Bolsonaro. 
Entendeu? Ou quer que desenhe?".

>> GIRO PELO TWITTER...

CONTRA O CORTE
A bancada federal do Rio 

Grande do Norte se reuniu nesta 
quarta-feira, no Congresso, para 
decidir em votação os novos 
valores das emendas destinadas 
ao Estado, diante do corte de R$ 
36 milhões de reais imposto pelo 
governo federal. E a senadora 
Zenaide Maia protestou contra o  
critério adotado pelo atual Governo 
Federal. Na reunião, ela afirmou 
que os cortes deveriam ser lineares 
e proporcionais para todas as 
rubricas. 
Apesar de contrária à mudança, 
ela seguiu a decisão da maioria 
da bancada para estabelecer os 
novos valores para as respectivas 
emendas.

SEM MUDANÇA 
Os valores finais para as áreas 

de Segurança, Saúde e Educação 
não sofreram cortes, ficaram 
R$ 40, R$ 30 e R$ 20 milhões 
respectivamente. 

CORTADOS
Os cortes incidiram sobre 

Barragem de Oiticica, que reduziu 
para R$ 40,937 milhões, Rio 
Apodi R$ 1 milhão e Redinha R$ 
1 milhão, nos últimos dois casos, 
valores praticamente simbólicos 
para manter aquelas rubricas 
em aberto para as emendas dos 
próximos anos. 
 
ELOGIADO

E quem ganhou elogio da 
governadora Fátima Bezerra pela 
postura no comando da reunião 
entre os parlamentares federais 
que destinou emendas para o 
Estado foi o deputado Rafael 
Motta, coordenador da bancada do 
RN. 

A petista usou as suas redes 
sociais para agradecer ao deputado 
o "empenho ao preservar as 
emendas destinadas ao Governo 
do RN" para as áreas que ela  
considera imprescindíveis: 
Saúde, Segurança e Educação. 
"Liguei para Rafael, e para 
outros parlamentares também, 
renovando as prioridades  e 
ressaltei a necessidade de olhar 
para a Barragem de Oiticica", disse 
Fátima, na postagem que teve foto 
de Rafael Motta em destaque.

POSSE
Na próxima segunda-feira (08), 

acontecerá a solenidade de posse dos 
novos gestores da Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte. O Juiz Federal 
Carlos Wagner Dias Ferreira 
assumirá como Diretor do Foro e 
o Juiz Federal José Carlos Dantas 
Teixeira de Souza estará no cargo de 
Vice-Diretor. 
A solenidade de posse acontecerá no 
auditório do prédio sede da JFRN, 
em Natal. 
O Juiz Federal Carlos Wagner Dias 
Ferreira, que sucede o magistrado 
Marco Bruno Miranda Clementino, 
atuava como diretor do núcleo da 
Escola de Magistratura Federal no 
Rio Grande do Norte e integra a 
Turma Recursal da JFRN.

FEST BOSSA & JAZZ 2019
A organização do Fest Bossa 

& Jazz anunciou as datas para 
as edições do Festival em 2019. 
Em Pipa acontece de 15 a 18 de 
agosto; em Mossoró de 19 a 21 
de setembro e em São Miguel do 
Gostoso, de 10 a 13 de outubro. 
No momento, Juçara Figueiredo 
Produções segue na busca por 
patrocínios e parceiros para a 
realização de todas essas etapas. 
O Fest Bossa & Jazz já conta com 
10 anos de história.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Deputado federal Rafael Motta em papo com o 
presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, José 
Ricardo Botelho, na última terça-feira. Junto com demais 
parlamentares do Estado, Rafael cobrou medidas contra 
a disparidade de preços das passagens aéreas saindo 
e vindo para Natal em, em comparação com estados 
vizinhos

Deputado federal Walter Alves atento, ouvindo 
as explicações do ministro da Economia Paulo 
Guedes, durante debate sobre Reforma da 
Previdência na Comissão  de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara

Desfile Fendi Inverno 2020, em Milão

Daniel França da Importadora Ivini com Simone 
Farret e Sérgio Lobo em tarde de degustação dos 
rótulos da importadora no  KOZMOPOLIT. Os vinhos 
da importadora serão exclusivo da Adega Perlage em 
Natal

Instagram

Divulgação Cedida

 Instagram

ALERTA
O deputado Hermano Morais (MDB) propôs, na sessão ordinária desta quinta-feira (04), na 

Assembleia Legislativa, uma união de forças entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. 
Segundo o parlamentar, a união é necessária para tentar solucionar um problema muito grave: a 
volta do mosquito Aedes Aegypti. 
“Nos bairros Tirol e Petrópolis há registros de pessoas com uma doença semelhante a 
‘chikungunya’, mas ainda não confirmada”, disse Hermano, preocupado com o alto índice de 
pessoas infectadas. “A tendência é que o problema cresça, estamos sujeitos a uma epidemia”, 
alertou Hermano, sugerindo a união de Estado e Município para combater a disseminação do 
mosquito.

DICA
Vencedora de 2019 dos prêmios Cesgranrio de melhor espetáculo, Botequim Cultural de 

melhor Autor, Shell de melhor Dramaturgia e ainda, melhor direção, texto e espetáculo do prêmio 
do Humor RJ, a peça "A Invenção do Nordeste" está de volta a Natal, nos dias 06 e 07 de abril, na 
Casa da Ribeira. Com sessão às 18h e 20h30 nos dois dias. 
A peça é inspirada no livro “A Invenção do Nordeste e outras Artes”, do historiador Durval Muniz 
de Albuquerque Jr.
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

P C ALVES PEREIRA - ME, CNPJ 27.830.762/0001-71, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS (licença 
simplificada) com prazo validade até 08/06/2024, em favor do empreendimento Depósito para 
revenda de GLP Classe III, localizado na rua Francisco Sales de Aquino, nº 168, bairro São 
Benedito, Pau dos Ferros/RN, CEP 59900-000. 

Maikon Johnatan Filgueira De Carvalho 
Engenheiro Civil

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ECHOENERGIA PARTICIPAÇOES S.A, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA Licença Simplificada para a Rede de Média Tensão Aérea de 34, 5 kV do Parque 
Eólico Vila Sergipe III, localizada na Zona Rural, Vila Sergipe – Serra do Mel.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENT

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ECHOENERGIA PARTICIPAÇOES S.A, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Simplificada para a Rede de Média Tensão Aérea de 34, 5 kV dos Parques 
Eólicos Vila Piauí I e II, localizada na Zona Rural, Vila Piauí – Serra do Mel. 

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

A Empresa União Energias Renováveis SPE LTDA, CNPJ nº 32.991.847/0001-71 torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença prévia (LP) para o licenciamento referente a Usina 
Fotovoltaica Astro I, localizado nas fazendas São João, Bonfim e São Francisco localizadas no 
Município de Parazinho/RN.

Proprietário
União Energias Renováveis SPE LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  -  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas, Refeições 
em Plataforma de Petróleo, Fast Food, Refeições Industriais e Merenda Escolar do Rio Grande do Norte – SE-
ERC-RN,CNPJ/MF sob o nº 17.651.749/0001-00, convoca todos os Empregados que prestam serviços nas em-
presas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas, Refeições em Plataforma de Petróleo, Fast Food, Refeições 
Industriais e Merenda Escolar do Rio Grande do Norte – SEERC-RN com endereço provisório da sede situada 
a Rua Mermoz, nº 165, Sala 101, Cidade Alta/ área Urbana, CEP 59025-250, Natal, Rio Grande do Norte, com 
representação da categoria nos municípios de Acari, Açu, Afonso Bezerra, Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, 
Alto do Rodrigues, Angicos, Antônio Martins, Apodi, Areia Branca, Arês, Augusto Severo, Baía Formosa, Baraúna, 
Barcelona, Bento Fernandes, Bodó, Bom Jesus, Brejinho, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Caicó, 
Campo Redondo, Canguaretama, Caraúbas, Carnaúba dos Dantas, Carnaubais, Ceará-Mirim Cerro Corá, Coro-
nel Ezequiel, Coronel João Pessoa Cruzeta, Currais Novos, Doutor Severiano, Encanto, Equador, Espírito Santo, 
Extremoz, Felipe Guerra, Fernando Pedroza, Florânia, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Galinhos, Goianinha, 
Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Guamaré, Ielmo Marinho, Ipanguaçu, Ipueira, Itajá, Itaú, Jaçanã, Jan-
daíra, Janduís, Januário Cicco, Japi, Jardim de Angicos, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, João Câmara, 
João Dias, José da Penha, Jucurutu, Jundiá, Lagoa d'Anta, Lagoa de Pedras, Lagoa de Velhos, Lagoa Nova, 
Lagoa Salgada, Lajes, Lajes Pintadas, Lucrécia, Luís Gomes, Macaíba, Macau, Major Sales, Marcelino Vieira 
Martins, Maxaranguape Messias Targino, Montanhas, Monte Alegre, Monte das Gameleiras, Natal, Nísia Floresta, 
Nova Cruz, Olho-d'Água do Borge, Ouro Branco, Paraná, Paraú, Parazinho, Parelhas, Parnamirim, Passa e Fica, 
Passagem, Patu, Pau dos Ferros, Pedra Grande, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pendências, Pilões, Poço Branco, 
Portalegre, Porto do Mangue, Presidente Juscelino, Pureza, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, 
Riacho de Santana, Riachuelo, Rio do Fogo, Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santa Maria, Santana 
do Matos, Santana do Seridó, Santo Antônio, São Bento do Norte, São Bento do Trairí, São Fernando, São 
Francisco do Oeste, São Gonçalo do Amarante, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pedro Velho, Pendências, Pilões, 
Poço Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Branco, Portalegre, Porto do Mangue, Presidente Juscelino, 
Pureza, Rafael Riacho de Santana, Riachuelo, Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santa Maria, San-
tana do Matos, Santana do Seridó, Santo Antônio, São Bento do Norte, São Fernando, São Francisco do Oeste, 
São Gonçalo do Amarante, para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará 07 de maio de 2019, com 
primeira convocação as 12:00 horas, com quórum legal e segunda e última convocação as 13:00 horas, 
com qualquer número de trabalhadores presentes previsto no Estatuto Social, na sala de treinamento 
01 – 2º Andar, no CDL NATAL/RN – Rua Ceará Mirim, 322 – Tirol - para deliberarem sobre os seguintes pontos 
constantes da Ordem do Dia: A) Aprovação ou não da  Alteração Estatutária, sem Alteração de Base Territorial e 
Representação da Categoria , para Adequação Administrativa e Funcional do SEERC-RN; B) Aprovação ou não 
da Pauta de Reivindicação com vista a Celebração de Acordo Coletivo de Trabalho e/ou da Convenção Coletiva 
da Trabalho; C) Autorização e Aprovação ou não, para a Diretoria do SEERC-RN negociar, celebrar e assinar 
Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Convenção Coletiva de Trabalho; D) Aprovar ou não, Assembleias em caráter 
permanente e em continuidade para aprovação dos Acordos Coletivos de Trabalho e/ou Convenção Coletiva de 
Trabalho; E) Aprovação ou não do pagamento de contribuição dos empregados para a manutenção do custeio 
do sindicato, conforme previsto no Artigo 513 “e” da CLT, e/ou legislação vigente; F) Autorizar a Diretoria do 
SEERC-RN a instaurar dissídio coletivo caso haja frustração das negociações; G) Mudança de endereço da 
sede do SEERC-RN.Os Trabalhadores deverão comprovar vínculo empregatício e o direito de participarem da 
assembleia, apresentando a CTPS e/ou contra cheque atual. 

Natal, Rio Grande do Norte, 04 de abril de 2019

Leonardo Luis Mendes de Souza – Presidente

O incêndio que devastou o 
Museu Nacional, na zona nor-
te do Rio de Janeiro, no dia 2 
de setembro do ano passado, 
teve início com a sobrecarga 
em um dos aparelhos de ar-
-condicionado do auditório, 
no primeiro andar. O laudo 
da perícia feita pela Polícia 
Federal foi apresentado.

Segundo os peritos, hou-
ve uma falha no aparelho C, 
que ficava próximo ao palco. 
O perito criminal Marco An-
tonio Zata, informou que foi 
identificado que os três apa-
relhos de ar condicionado do 
auditório estavam ligados a 
um só disjuntor, quando o in-
dicado é te um disjuntor para 
cada um.

De acordo com o perito, o 
problema pode ter ocorrido 
por uma falha no disjuntor, 
que não desarmou, devido à 
sobrecarga a que estava ex-
posto. 

Ele indicou também que 
as máquinas internas do 
sistema split, chamadas de 
evaporadoras, não estavam 
com o devido aterramento. 
As condensadoras não foram 
atingidas pelo incêndio e es-
tavam preservadas. 

A Polícia Federal apre-
sentou os dados do laudo e 
informou que não há previsão 
ainda para o encerramento 
do inquérito, bem como não 
foram apuradas ainda se há 
algum culpado pela tragédia.

Incêndio no 
Museu Nacional 
começou em ar-
condicionado

Investigação

Museu foi incendiado em 2018

Tomaz Silva/Agência Brasil

CONVOCAÇÃO 
A empresa CCF BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 
07.775.933/0001-08, situada a Rua Serido nº 384, Sala 01, CEP 59020-010, Petropolis, Natal, Rio Grante do 
Norte, convoca os sócios conforme edital de convocação anexo ao presente – Convocamos vossas 
senhorias a se fazerem presentes a Reuniao de Socios, que ocorrera no dia 08/04/2019, as 15:00 horas, 
com a presença dos que comparecerem para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: ORDENS DO 
DIA: Eleição de administrador e 2) mudança de endereço. Informamos ainda, que para efeito da legislação 
brasileira, essa convocação sera publicada no jornal local e no diário oficial do estado. 
 

Natal, Rio Grade do Norte, 02 de Abril de 2019. 
JASON PIERS COURAGE. 

 

SM Geração Energia Eólica S/A.
CNPJ/MF nº 13.783.102/0001-72

Relatório da Administração
Senhores acionistas. Em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2018 e 31/12/2017. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais (Em milhares de Reais)
Ativo 2018 2017
Circulante 16.242 16.259
Caixa e equivalentes de caixa 12 8
Impostos a recuperar 1 56
Despesas antecipadas 44 10
Outras contas a receber 16.185 16.185
Não circulante 39.823 36.092
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas 15.050 15.050
Imobilizado 39.663 35.932
Intangível 160 160
Total do ativo 71.115 67.401

Passivo 2018 2017
Circulante 10.550 10.931
Fornecedores 10.550 10.931
Não circulante 2.600 –
Adiant. para futuro aum. de capital 2.600 –
Patrimônio líquido 57.965 56.470
Capital social 62.254 59.383
Prejuízos acumulados (4.289) (2.913)

Total do passivo e patrimônio líq. 71.115 67.401

Demonstrações de Resultados (Em milhares de Reais)
(Desp.) outras receitas operacionais 2018 2017
Administrativas, comerciais e gerais (1.299) (1.648)
Outras receitas (desp.) operac., líq. (74) –
Resultado antes das receitas 
(desp.) financeiras liq. e impostos (1.373) (1.648)

Despesas financeiras (3) (10)
Receitas financeiras – 3

(3) (7)
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (1.376) (1.655)
IRPJ e contribuição social – corrente – (1)
Prejuízo do exercício (1.376) (1.656)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
(Em milhares de Reais)

2018 2017
Prejuízo do exercício (1.376) (1.656)
Resultado abrangente total (1.376) (1.656)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de Reais)

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01/01/2017 49.373 (1.257) 48.116
Aumento de Capital 10.010 – 10.010
Prejuízo do exercício – (1.656) (1.656)
Saldos em 31/12/2017 59.383 (2.913) 56.470
Aumento de Capital 2.871 – 2.871
Prejuízo do exercício – (1.376) (1.376)
Saldos em 31/12/2018 62.254 (4.289) 57.965

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
(Em milhares de Reais)

2018 2017
Fluxos de caixa das ativid. operac.
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (1.376) (1.656)
Aj. para conciliar o lucro ao caixa oriundo 
das ativ. operacionais:

Depreciação e amortização – 3
(1.376) (1.653)

Variações nos ativos e passivos
Impostos a recuperar 55 (55)

2018 2017
Despesas antecipadas – 17
Depositos judiciais (34) –
Fornecedores (381) (68)
Obrigações tributárias – (1.016)
Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais (1.736) (2.775)

Fluxos de caixa das ativ. de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (3.731) (7.458)
Caixa líquido gerado usado nas atividades 
de investimento (3.731) (7.458)

Fluxos de caixa das ativ. de financiam.
Aumento de capital 2.871 10.010
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.600 –
Caixa líquido gerado nas atividades de 
financiamento 5.471 10.010

Aum. (red.) do caixa e equiv. de caixa 4 (223)
Demonstração da redução do caixa e 
equivalentes de caixa

No início do exercício 8 231
No fim do exercício 12 8
Aum. (red.) do caixa e equiv. de caixa 4 (223)

Thadeu Luciano Marcondes Penido
Diretor Presidente

Anderson Ronemberg
Contador CRC 1SP 274.990/O-0
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Médicos de Natal exigem que tabela de 2019 do PCCV seja 
cumprida

Em assembleia realizada na última 
terça-feira (02) no Sinmed, a 
categoria médica lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal decidiu 
não abrir mão da tabela 2019 do 
Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos (PCCV). O PCCV foi 
implementado em novembro de 2018, 
mas com os vencimentos referentes a 
tabela de 2016 – ano em que o Plano 
foi sancionado. Está previsto no 
PCCV um reajuste escalonado em 
quatro anos, de 2017 a 2020. O 
Sinmed RN entrou na justiça para 
assegurar o direito dos médicos de 
receber os vencimentos de acordo 
com a tabela atualizada e teve decisão 
favorável. Diante desta decisão 
judicial, as negociações que estavam 
em andamento com a prefeitura de 
Natal para parcelamento do plano 
ficam descaracterizadas. “O que 
esperamos da prefeitura é que 

efetivamente haja bom senso para que 
siga a decisão judicial. Não há 
necessidade de recorrer porque é um 
direito legítimo da categoria e 
implantar a tabela defasada 
representa uma perda grande para a 
categoria”, analisa Geraldo Ferreira, 
presidente do Sinmed RN. A posição 
dos médicos agora é de exigir que 
esta tabela de 2019 seja aplicada. O 
Sinmed RN encaminhou hoje ofício 
para a SMS de Natal informando 
sobre a decisão da assembleia.

>> Até 30 de Abril: Já declarou seu 
Imposto de Renda? A assessoria 
contábil do Sinmed orienta e tira 
dúvidas dos médicos sindicalizados 
sobre a declaração. 

Agendamentos: 

3222-0028

>> Palestra: O Sinmed vai sediar palestra 
sobre Compliance na Saúde com José 
Augusto Peres Filho no dia 30 de abril, às 
19h. O palestrante é Promotor de Justiça e 
explica as medidas profiláticas para não ser 
o próximo réu. Faça sua inscrição através 
do telefone: (84) 3222-0028.

>> 1º de Maio: O Sinmed prepara mais uma vez um momento de 
confraternização e luta para a categoria médica no próximo dia 1º de maio, 
data comemorativa ao Dia do da Trabalhador. A tradicional caminhada do 
trabalhador realizada pelo Sinmed RN tem este ano mais um motivo para unir 
a categoria e mostrar para a população as nossas reivindicações. O Governo 
do Estado não tem até o momento uma data para o pagamento dos salários 
atrasados de 2018, nem para o pagamento dos 13º salários de 2017 e 2018. O 
Sinmed fará seu primeiro protesto contra esta situação no 1º de maio.

A concentração será no Hospital Walfredo Gurgel, às 8h, com caminhada até 
o Hospital João Machado. Ao final da caminhada será servido um café da 
manhã. TODOS NA LUTA PELO SALÁRIO E PELOS ATRASADOS. 
Participe! 

Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

>> Novidade: O Sinmed RN tem 
uma novidade exclusiva para os 
médicos associados: o cartão 
MasterClin, que oferece descontos 
de até 50% em vários 
estabelecimentos. Saiba mais em 
sinmedrn.org.br

Vindo de duas semanas quase 
que completas de treinamentos, 
o América segue em ritmo forte a 
preparação para encarar o ASSU 
neste domingo, 7, no estádio Edgar-
zão, em duelo que será válido pela 
última rodada do 2º turno.

Após o treinamento desta quin-
ta-feira, 4, o técnico Moacir Júnior 
preferiu esconder a equipe que 
mandará a campo em Assu. Certo 
é que ele não terá Leandro Melo e 
Hiltinho, desfalques confirmados. 
Na coletiva, optou apenas por des-
tacar os dias de trabalho no CT.

“De forma alguma (o time está 
confirmado), ainda estamos tes-
tando algumas situações. Traba-
lhamos muito forte nestes últimos 

dias, fizemos praticamente uma in-
tertemporada onde exigimos muito 
dos atletas. Esperamos que agora 
possamos lapidar a equipe, pensan-
do primeiro no ASSU e depois no 
Potiguar”, disse o treinador.

Sobre as ausências e as pos-
síveis substituições, Moacir disse 
que, no caso de Leandro Melo, ain-
da tem dúvidas sobre quem escalar: 
se Gabriel ou Galiardo. Já no caso 
de Hiltinho, não deu nenhuma pis-
ta de provável substituto, deixando 
a incógnita no ar.

“Hoje temos um volante mais 
de saída e um mais de pegada. Ga-
nharemos em experiência ou em 
qualidade. No caso do Hiltinho, a 
gente sabe que a função ofensiva 

do time está crescendo, tanto com 
Max, como com outros. Todos estão 
dando conta. Estamos com um gru-
po equilibrado”, explicou.

Por fim, Moacir advertiu seus 
atletas para que eles tomem cuida-
do com o ASSU, vez que o Cama-
leão do Vale disputará sua última 
partida na temporada e, ainda por 
cima, está em situação delicada no 
torneio, com sério risco de cair.

 “O futebol é isso: a gente se pre-
para para ser campeão e também 
para jogar com equipes desespe-
radas. Estamos preparados para 
tudo. Queremos alternar bem as 
marcações, exercer a pressão na ho-
ra certa e esperar para que a gente 
jogue em cima deles”, concluiu. Moacir Júnior durante treinamento do América em Natal, na Arena das Dunas

Moacir Júnior faz mistério e não confirma o time do 
América para enfrentar o ASSU neste fim de semana
Alvirrubro encara o Camaleão do Vale neste domingo, às 16h, no estádio Edgarzão; se vencer, o América garante a liderança 
do segundo turno e a vantagem de jogar pelo empate na final contra o Potiguar de Mossoró, que será no dia 10 de abril

Estadual

Canindé Pereira / América FC


