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Cláudio Humberto

Falta de efeito vinculante da decisão do Supremo 
Tribunal Federal sobre anistia deu margem, no mercado 
milionário de indenizações a anistiados, à picaretagem 
que garantiu até três reparações à mesma pessoa. O de-
sembargador Fábio Prieto, do Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região (TRF-3) explica que a Constituição deixa cla-
ro, o STF também, que anistia compensa perdas relativas 
ao fim de relações de trabalho, mas os oportunistas usam 
alegações ideológicas para garantir a imprescritibilidade 
das ações e indenizações por outras razões.

Ideologia e esperteza 
forjaram anistias em triplo

MALANDRAGEM
Militantes oportunistas passaram a usar docu-

mentos da repressão, que antes diziam ser falsos, 
para conseguir indenizações por danos morais.

FARRA É GRANDE
Prieto explica que inventaram três indeniza-

ções pelo mesmo fato. “Uma por trabalho, uma 
por tortura e uma terceira por danos morais”, diz.

DOIS PESOS...
A Comissão de Anistia negou reparação à 

vítima, mas não ao terrorista da esquerda que fez 
explodir a bomba que lhe arrancou a perna.

...DUAS MEDIDAS
A vítima de bomba, que perdeu a perna, foi 

aposentado por invalidez, mas autor do atentado 
foi premiado com R$400 mil e pensão vitalícia.

AÇÃO DO GOVERNO DO 
DF GERA CIÚMES EM CAIADO

Enciumado com a 
iniciativa do governador 
Ibaneis Rocha (MDB), que 
objetiva retirar do abando-
no 33 municípios do entorno 
de Brasília, o governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado 
(DEM), prega a revogação 
da medida provisória 862. O 
entorno está no limbo, entre 
DF, Goiás e Minas: abando-
nadas, as cidades não têm 
hospitais, escolas não têm 
professores, a segurança é 
uma piada e quase não há 
infraestrutura.

GRATIDÃO METE MEDO
A suspeita de parlamen-

tares é que Caiado teme os 
ganhos políticos de Ibaneis 
na região do entorno, onde 
só 15% dos eleitores votam 
no DF.

SOBROU PARA O DF
O interesse de Ibaneis 

de mudar a sorte do entorno 
é pragmática: o DF banca 
os serviços que atendem a 
desassistida população da 
região.

‘SALVEMOS O ENTORNO’
Na Câmara, onde esteve 

nesta terça (16) em defesa 
da MP 862, Ibaneis fez um 
apelo: “Salvemos o entorno 
e salvemos Brasília”.

TUDO COMO ANTES
Para deputado, feriadão 

de Semana Santa começou 
na terça. Já nesta quarta 
(17) a maioria veste bermu-
das e permanece na macio-
ta até terça-feira da sema-
na que vem, dia 23. Tudo 
regiamente remunerado.

MANDA QUEM PODE
O ministro Alexandre de 

Moraes (STF) mostrou quem 
manda: indeferiu na íntegra 
o que chamou de “pedido” de 
Raquel Dodge para arquivar 
o inquérito que investiga fake 
news e etc. Na verdade, a 
procuradora geral enviou a 
ele um ofício comunicando o 
arquivamento. Só que não. 

FRITURA EM FOGO ALTO
Começou com força no go-

verno a fritura dos ministros 
Onyx Lorenzoni (Casa Civil) 
e Marcelo Álvaro Antônio 
(Turismo). Insatisfeitos e 
impacientes, próceres do PSL 
acenderam a primeira boca 
do fogão.

DEIXA ESTAR
O Rio não deveria recons-

truir a escultura de Noel 
Rosa. Ficando como está, 
danificada, serviria para os 
brasileiros se envergonharem 
do que são capazes de fazer 
contra o patrimônio público e 
a nossa memória. 

DECORO AVARIADO
O senador Telmário Mota 

(Pros-RR) deveria ser cha-
mado às falas no conselho de 
ética: visitou e fez mesuras 
ao tirano vagabundo Nicolás 
Maduro, que o Brasil e mais 
de sessenta países conside-
ram usurpador. 

DIZ QUE NÃO FUI
O perfil do ex-ministro 

Ricardo Vélez Rodriguez no 
Linkedin é dos mais atua-
lizados, informando várias 
experiências profissionais. 
Mas a mais relevante, de 
ministro da Educação, nem 
sequer está registrada.

"Indenizações bilionárias 
ilícitas foram concedidas”

Fábio Prieto
Desembargador (TRF-2), sobre a 
indústria de indenizações a anistiados

PODER SEM PUDOR

ME ERRE
Depois de alguns dias sem apa-

recer, o piauiense Heráclito Fortes 
(PFL) foi saudado por sua desafeta 
preferencial, a senadora Ideli Sal-
vatti (PT-SC): “Ora, viva! Então o 
senhor reapareceu, bonito, cheio de 
amor para dar!” O senador olhou-a 
de cima para baixo e tripudiou, 
para gozo dos pefelistas: “Mas não 
para a senhora!...”
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O secretário extraordinário pa-
ra Gestão de Projetos e Metas de 
Governo no Rio Grande do Norte, 
Fernando Mineiro, avaliou que 
uma das metas fundamentais da 
gestão de Fátima Bezerra (PT) é 
recuperar a credibilidade do estado 
frente à população. Mineiro acre-
dita que a confiança do povo para 
com a administração está abalada 
e que é preciso uma mudança neste 
sentido pelo bem do Estado.

“Recuperar a credibilidade do 
estado é fundamental. Todo mundo 
perde ao não acreditar na gestão. 
É desmoralizante quando o povo 
não acredita no governo. Por isso, 
estamos fazendo esse esforço na 
construção de um rumo coletivo”, 
afirmou Mineiro, em entrevista 
concedida ao programa “Jornal 
Agora”, apresentado das 6h às 7h, 
na Rádio Agora FM (97,9).

Para tanto, o secretário tra-
balha por uma integração entre 
as pastas do governo, que possi-
bilitará uma maior organização 
administrativa. Ele espera que 
essa melhoria possa gerar ações 
que beneficiem o povo potiguar nas 
mais variantes áreas, como saúde, 

segurança e o financeiro; isto sem-
pre em constante diálogo com a 
sociedade.

“Nosso governo tem um rumo 
muito claro que é definir as ações 
a partir de um compromisso com os 
interesses da maioria da sociedade. 
É um governo que busca trabalhar 
integrado, contribuindo com todas 
as secretarias. Este tem sido um 
esforço muito grande porque já há 
uma cultura de isolamento [das se-
cretarias]”.

ADMINISTRAÇÃO
“DESORGANIZADA”

Fernando Mineiro explicou 
que a gestão de Fátima e seu se-
cretariado vem enfrentando per-
calços por ter encontrado um go-
verno desorganizado, que passam 
desde os salários atrasados dos 
servidores estaduais, até vários 
processos administrativos que ele 
considera “falhos”.

“Encontramos uma desorgani-
zação administrativa. Isso obriga 
a nós, que somos secretários, ter-
mos muito cuidado e gastar muito 
energia para corrigir os rumos. 
Este é o caso de Aldemir Freire, 
secretário do Planejamento e das 
Finanças; de Carlos Eduardo Xa-
vier, da Tributação; e Virgínia 

Ferreira, da Administração. To-
dos trabalham de maneira articu-
lada, seguindo o ‘padrão Fátima’ 
de trabalho”, pontuou.

“ANO DE ARRUMAR A CASA”
O titular da pasta de Gestão 

de Projetos e Metas contou que a 
expectativa para o primeiro ano 
do mandato de Fátima Bezerra é 
de “arrumar a casa”. Mineiro des-
tacou que a luta do governo, por 
enquanto, lidará com a superação 
de problemas financeiros, como 

atrasos de salários.
“No Rio Grande do Norte, a cri-

se, diferente de outros estados, não 
é com os bancos, é com os servido-
res e com os fornecedores. A rigor, 
quem financia a economia são os 
servidores e fornecedores através 
do processo de atraso. Todo dia 
tem que se escolher o setor que vai 
receber, isso, somado à desestrutu-
ração organizativa do Estado, di-
ficulta muito, mas vamos corrigir. 
Esse primeiro ano é de arrumar a 
casa. Por isso, acho que estamos 

colhendo resultados positivos”.

CORTE DE GASTOS
Uma das principais metas da 

gestão de Fátima, segundo Mi-
neiro, é cortar custos e provocar 
mais economia. Alguns dos casos 
citados pelo secretário foram os 
cortes de alguns veículos da ad-
ministração que diminuíram os 
gastos com gasolina, bem como 
passagens aéreas e correções de 
processos defeituosos.

Além disso, Mineiro explicou 
que a Controladoria-Geral do Es-
tado tem se responsabilizado por 
rever contratos de programas da 
gestão anterior, em busca de gas-
tos desnecessários que possam 
contribuir para a melhora na eco-
nomia do estado.

“Em quatro anos, temos pre-
visão de que essas revisões de 
contratos gerem uma economia 
de R$ 150 milhões. A economia 
do Estado vive numa crise e isso 
impacta. Apesar disso, o governo 
mantém os salários em dia; isso é 
central para nós. Estamos fazendo 
um esforço para termos receitas ex-
tras, desde renegociações da folha 
de pagamento, até negociações dos 
royalties para reforçar o fundo pre-
videnciário”, concluiu o secretário.

O deputado estadual Hermano 
Morais (MDB) agendou para o dia 
29 de abril a primeira reunião da 
Frente Parlamentar em Defesa do 
Setor Produtivo para debater com 
representantes dos setores envolvi-
dos temas relacionados ao Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimento 

Industrial (Proadi).
“É preciso buscar alternati-

vas para estimular o crescimento 
econômico do Estado”, disse Her-
mano. Ele tratou, ainda, de um 
tema específico apresentado pela 
Associação Norte-rio-grandense de 
Criadores (Anorc). O tema diz res-

peito à cadeia produtiva da carne, 
que movimenta um bilhão de reais 
por ano no Rio Grande do Norte, 
mas apenas 20% permanecem no 
Estado.

Hermano alertou que os esta-
dos que distribuem a carne para 
o Rio Grande do Norte se benefi-

ciam de isenção fiscal. 
“O Rio Grande do Norte sofre 

por uma fuga de recursos da or-
dem de R$ 800 milhões por ano. 
Vamos tratar isso na reunião do 
dia 29 com os setores do Governo, 
de forma a favorecer os produtores 
do Estado”, disse ele. 

O deputado estadual lembrou 
que o Rio Grande do Norte, segun-
do dados recentes do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) continua perdendo 
vagas de trabalho. “Nada melhor 
do que criarmos alternativas”, en-
cerrou o parlamentar.

Secretário Fernando Mineiro: "esse primeiro ano é para arrumar a casa"

“Encontramos no RN uma desorganização 
administrativa”, diz Fernando Mineiro
Atual secretário extraordinário para Gestão de Projetos e Metas do Rio Grande do Norte, o ex-deputado petista fala sobre 
recuperar a credibilidade do Estado frente à população e das ações para equilibrar o orçamento e ajustar a máquina pública

Gestão 

José Aldenir/AgoraRN

BONI NETO
REPÓRTER

Deputados estaduais iniciam debate sobre revisão do Proadi
Benefício
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O deputado estadual Francis-
co do PT saiu em defesa da go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 
e rebateu o comentário do ex-go-
vernador Robinson Faria (PSD), 
que chamou a governadora petis-
ta de mentirosa. 

O parlamentar disse que Ro-
binson deixou o Rio Grande do 
Norte numa situação de calami-
dade e deveria pedir desculpas 
ao povo potiguar.

“Acho que o ex-governador 
ele devia era pedir desculpas ao 
povo do Rio Grande do Norte pe-
la situação em que ele deixou o 
Estado. Só falta agora ele dizer 

que deixou o salário em dia e isso 
nós não podemos aceitar”, disse o 
deputado Francisco do PT.

Robinson Faria foi às redes 
sociais na última segunda-fei-
ra, 15, acusar Fátima de estar 
"mentindo" na propaganda ins-
titucional do Governo do Estado 
ao dizer que o projeto do Banco 
Mundial estava se encerrando 
e que foi ela quem o salvou. Ele 
argumentou que foi o responsá-
vel por garantir a extensão do 
contrato.

“Eu deixei a prorrogação des-
se projeto até 2021 já aprovada 
pelo Banco e pelo avalista do em-

préstimo, que é o Governo Fede-
ral, a quem coube a palavra final. 
E ficou quase metade do dinheiro 
disponível pra ela aplicar”, escre-
veu o ex-governador em referên-
cia a Fátima. “Não posso aceitar 
mentiras”, acrescentou Robinson 
em outro trecho.

Francisco do PT também de-
fendeu que o Governo não deve 
ficar constantemente “olhando 
pelo retrovisor”, mas ao mesmo 
tempo não pode deixar de mos-
trar ao Rio Grande do Norte 
como a governadora encontrou 
o Estado deixado pelo seu ante-
cessor Robinson Faria.   Deputado estadual Francisco do PT

“Robinson deveria pedir desculpas por 
como deixou o RN”, diz Francisco do PT
Deputado estadual disse que o ex-governador do Rio Grande do Norte deixou as contas públicas 
em situação de calamidade e que a atual gestão do Estado não deve ficar olhando "pelo retrovisor"

Crítica

João Gilberto / ALRN

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) comentou sobre 
o novo projeto de Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO), que foi 
elaborado pelo Governo Federal, e 
que muda a política de reposição 
do salário mínimo.

De acordo com o parlamentar, 
a medida poderá trazer prejuízos 
para o trabalhador brasileiro e ou-
tros segmentos que tem como base 
de reajuste salarial, o aumento re-
al do salário mínimo no Brasil. 

“Existe um reflexo enorme pa-
ra isso, inclusive nas prefeituras 
mais pobres. Registro meu repúdio 
e minha indignação. Estou torcen-
do que o Congresso Nacional não 
aprove essa medida”, afirma o de-
putado.

Ainda em seu discurso, Sandro 
Pimentel se mostrou preocupado 

com outro assunto: a possibilida-
de de paralisação da empresa de 
segurança, que presta serviços ao 
Governo do Rio Grande do Norte e 

que promete encerrar as ativida-
des devido o atraso no pagamento.

“A soma da dívida já chega a 
R$ 6 milhões. São 382 vigilantes 
que trabalham nos hospitais do 
estado. Sem segurança nessas 
unidades, não há atendimento. 
Isso representa um risco iminen-
te de ter todos os serviços sus-
pensos”, preocupou-se o deputado 
Sandro Pimentel. 

Ainda de acordo com o parla-
mentar, o secretário estadual de 
Saúde, Cipriano Maia de Vascon-
celos, assumiu o compromisso de 
resolver o problema dos débitos 
da pasta com maior agilidade. 
“Estamos atentos e fiscalizando a 
solução dessa demanda”, discur-
sou.

Ainda em plenário, Sandro 
Pimentel, se solidarizou com os 

Motoristas Autônomos de Trans-
porte por Aplicativos do Estado, 
que estavam impedidos de tra-
balhar nas imediações do Aero-
porto Internacional Governador 
Aluízio Alves. 

“Assim que soubemos da si-
tuação, entramos em contato 
com o diretor do DER, Manoel 
Marques, que reconheceu que 
a fiscalização do órgão não se 
aplicava aos motoristas de trans-
porte por aplicativos, isso porque 
onde estiver classe trabalhadora 
que precise do nosso apoio, nosso 
mandato estará a disposição”, fi-
nalizou o deputado.

Sandro Pimentel é o autor do 
Projeto de Lei que regulamenta o 
serviço de transportes que funcio-
nam via aplicativos, no município 
de Natal.

Sandro Pimentel, deputado estadual 

Sandro Pimentel critica nova política 
de Bolsonaro para reajuste do salário 

Na bronca

Eduardo Maia / AL-RN

O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN



QUARTA-FEIRA, 17.04.2019 Atualidades 5

A IMPORTÂNCIA DA ZELADORIA
Pela primeira vez em muitos 

anos, pode-se dizer que Natal 
experimenta a eficiência de uma 
boa zeladoria. Desde a poda de 
árvores até o fechamento de bu-
racos, o número desses pequenos  
serviços cresce a olhos vistos na 
capital. Um ponto para o secretá-
rio de Obras, Tomaz Neto.

O MUNDO COMO ELE É
A duras penas, os potiguares 

aprendem a separar a realidade 
da narrativa quando a palavra 
“desenvolvimento” se insere em 
planos mirabolantes ligados a um 
possível salto – sem base, é bom 
que se diga – da economia.

Foi assim no segundo man-
dato da governadora Wilma de 
Faria, quando motivada pelo Pla-
no de Aceleração do Crescimento 
(PAC), ainda nos seus primórdios, 
reuniu empresários locais para 
projetar um crescimento do estado 
com bases na captação de R$ 26 
bilhões junto ao governo Federal e 
iniciativa privada.

Já no governo de Rosalba 
Ciarlini, além da choradeira 
inicial marcada pelos problemas 
herdados da antecessora, o 
imobilismo e o desgoverno pau-
taram um período de acanhadas 
realizações e de multiplicações de 
outros problemas, herdados mais 
tarde pelo governo Robinson.

Na era Fátima, os problemas 
continuam, mostrando que é pre-
ciso exercitar o ceticismo e avaliar 
as possibilidade com realismo 
ainda maior e desconfiança idem.

Nesse ponto, o governo Fátima 
parece mais sensato, tendo como a 
única nota desafinada o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Jaime Calado, que insiste em 
manter intacta a antiga narrativa 
do passado.

Independentemente da boa 
vontade do secretário, há um 
otimismo nas falas de Calado 
que não faz mais sentido nos dias 
de hoje, quando a realidade não 
parece mais permitir devaneios. 

Hoje, o desenvolvimento 
econômico é, principalmente, 
trabalhar com dados da realidade. 

O otimismo que fique para 
depois quando os objetivos forem 
alcançados. 

E, por enquanto, isso ainda 
não aconteceu.

Ser justo é sempre uma ques-
tão de medida, independente de 
quem se trate ou para qual fina-
lidade se volte nosso julgamento. 
E, quando se trata disso, a primeira 
providência aconselhável é nos 
colocarmos no lugar de quem cri-
ticamos.

Ainda sobre os primeiros 100 
dias da governadora Fátima Be-
zerra, concluídos na semana pas-
sada, tem havido manifestações 
justas, mas que também precisam 
de uma certa arbitragem no que 
diz respeito à medida.

Todas as opiniões são livres e 
resguardadas pela Constituição 
– desde que responsáveis. Nesse 
sentido, as críticas desfavoráveis à 
Fátima devem ser acolhidas e res-
peitadas.

Contudo, é preciso que se ob-
serve, não podemos esbarrar nos 
exageros típicos do exercício da 
oposição política.

Exemplo um. O deputado es-
tadual Kelps Lima (Solidariedade), 
ao analisar os 100 primeiros dias 
de governo Fátima, reforçou a 
importância de medidas por parte 
da governadora para “estancar o 
rombo financeiro”.

Exemplo dois. O também de-
putado estadual Gustavo Carvalho 
(PSDB), em pronunciamento na 
Assembleia, declarou presenciar 
um governo “sem rumo” no qual 
“falta governabilidade”.

Embora três meses e pouco de 
governo sejam insuficientes para 

ter alguma noção de como as coi-
sas podem caminhar no governo, é 
preciso entender que a construção 
de “novo modelo administrado”, 
como quer Kelps, ou dotar todos os 
órgãos públicos de condições ide-
ais de funcionamento, como deseja 
Carvalho, estão na base de ações 
inalcançáveis em apenas 100 dias.

Ou seja, requerem condições 
que, por sua vez, ensejaram ou-
tras condições para se atingir os 
arredores do que se pretende. E é 
aí que entra o equilíbrio de julga-
mento do qual falamos no come-
ço deste texto.

O governo Fátima realiza uma 
tarefa dificílima para qualquer ges-
tor: ao mesmo tempo que levanta 
dívidas pré-existentes e as negocia 
todos os dias com servidores e 
fornecedores, realiza ajustes, revisa 
contratos e busca oxigênio extra 
em ações como a antecipação dos 
royalties. 

Mal comparando, é como 
uma dona de casa que negocia 
com credores, pacifica o ambiente 
familiar e ainda precisa descolar 
uma graninha extra para suprir de 
comida a despensa, todos os dias.

Ao rever contratos e buscar 
pequenas economias pontuais, 
não quer o governo resolver todos 
os seus problemas; mas é sinal 
que está tentando e isso precisa 
ficar bem entendido na hora de 
estabelecer uma crítica justa nos 
limites do que é razoável para o 
momento

Bom senso e caldo de galinha
nunca fez mal a ninguém

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

MOTOS E CARRO
Não se trata de uma convivên-

cia simples. Carros são grandes e 
ocupam espaço e as motos são ágeis 
e oferecem mais riscos aos seus 
condutores. Ambos dividem as ruas 
atravancadas de Natal, aumentan-
do as chances de colisões fatais.

Os números indicam que, em 
breve, tanto um quanto outro já 
se equivalerão quantitativamente, 
o que preocupa as autoridades de 
trânsito.

Cada vez mais, os condutores 
de veículos precisam se preocu-
par com os pontos cegos em seus 
retrovisores. Na hora de fazer uma 

conversão ou mesmo uma curva 
mais aberta pode existir uma moto 
em velocidade no meio do caminho.

É preciso que as autoridades 
passem a exigir das motos obediên-
cia às normas do trânsito, mesmo 
que isso limite a mobilidade delas.

Estudos revelam que acima dos 
50 km horários, dificilmente um 
capacete salvará danos extensivos a 
uma condutor de moto.

As autoridades precisam estar 
mais atentas e apertar o cerco a 
todos os condutores de maneira 
geral, sejam eles motoristas ou 
motociclistas.  No mínimo, estarão 
salvando muitas vidas.

O ministro Sérgio Moro (Jus-
tiça e Segurança Pública) voltou a 
defender enfaticamente seu pro-
jeto anticrime, mas cobrou apoio 
direto do governo Bolsonaro. Ele 
postou em sua conta no Twitter. 
“Ao Supremo caberá dar a última 
palavra, mas o Governo não pode 
agir como uma avestruz.”

“O Governo tem que se posi-
cionar e liderar, com o Congresso, 
a mudança de um sistema de leis 
que favorece a impunidade para 
um de responsabilidade”, seguiu 
o ex-juiz da Lava Jato.

Moro condenou, como sempre 
fazia em suas decisões como ma-
gistrado federal, a teia de recur-
sos que permite a criminosos em-
purrar ações para todo o sempre.

“Inibe a apresentação de re-
cursos que visam apenas a atra-
sar o fim do processo e que geram 
a impunidade daqueles que con-
seguem manipular o sistema pro-

cessual. Isso não é democracia. 
Todos estão sujeitos à lei.”

No entendimento do ministro, 
o projeto de sua autoria contém 
‘medidas simples e eficazes con-
tra o crime’. 

“Propomos a alteração da lei 
para deixar clara a posição favo-
rável do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e do Governo 
do Presidente @jairbolsonaro 
quanto à execução da pena após 
a condenação em segunda instân-
cia”, escreveu.

Ministro da Justiça, Sérgio Moro

Moro cobra do Governo 
apoio ao Projeto Anticrime 
Ministro da Justiça diz que o projeto Lei de sua autoria 
contém medidas simples e eficazes para combater a violência

Discussão

Ernesto Rodrigues / Estadão

A proposta de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) de 
2020, apresentada pelo Ministé-
rio da Economia, não prevê con-
cursos não autorizados nem re-
ajustes novos para servidores. A 
única exceção, segundo o secretá-
rio especial de Fazenda, Waldery 
Rodrigues, é a reestruturação das 
carreiras dos militares, que terá 
impacto previsto de R$ 86,85 bi-
lhões nos próximos dez anos.

Ele, no entanto, disse que os 
militares tiveram uma contrapar-
tida, que foi a reforma da Previ-
dência da categoria, que gerará 
economia de R$ 97,3 bilhões tam-
bém em 10 anos.

O secretário de Orçamento 
Federal do Ministério da Econo-
mia, George Soares, esclareceu 
que a LDO apenas prevê a pos-
sibilidade de reestruturação das 
carreiras militares e que caberá 
ao Orçamento de 2020, a ser vo-
tado pelo Congresso no segundo 
semestre, decidir de onde virão os 
recursos.

Soares acrescentou que ape-
nas os concursos autorizados em 
anos anteriores e os reajustes 
fruto de acordos antigos foram 
pagos em 2019. O governo pagou 
a última parcela do reajuste de 
diversas carreiras do Executivo 
federal, aprovado em 2016.

LDO de 2020 não prevê 
novos concursos públicos

Gestão 
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Uma atuação conjunta do Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
Polícia Federal e Receita Federal 
deflagrou na manhã desta terça-
-feira, 16, a Operação Grandes 
Rios, que apura a existência de 
esquema fraudulento nos estados 
do Rio de Janeiro e do Rio Grande 
do Norte. A estimativa é de que um 
grupo de empresas tenha fraudado 
mais de R$ 3,5 bilhão na venda de 
cigarros. 

Outra descoberta feita pela 
investigação é que foram comercia-
lizados mais de 200 milhões de ma-
ços de cigarros sem pagar impostos 
no País.

A Polícia Federal cumpriu 
mandados no Rio Grande do Norte, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Pernambuco. Partici-
pam diretamente da operação 110 
servidores da Polícia Federal e 65 
da Receita Federal.

 As investigações identificaram 
a existência de um grupo crimino-
so, formado pela associação de pes-
soas e empresas, visando à prática 
de diversos crimes, especialmente 
os de pertinência a organização 
criminosa, uso indevido de selos 

fiscais verdadeiros, evasão de di-
visas e lavagem de dinheiro, além 
de sonegação de tributos federais. 
Segundo a investigação, o esquema 
se iniciou no Rio de Janeiro e, após 
se descobrir a sonegação, a empre-
sa foi fechada e outra foi aberta, 
em 2014, na cidade potiguar de 
Macaíba.

As condutas criminosas permi-
tiam a concorrência desleal com as 
demais empresas que atuam no 
setor e um forte impacto negativo 

na economia, devido aos valores 
sonegados. Uma das fraudes pro-
movidas pela organização é a ex-
ploração, em nome de “laranjas”, 
de fábricas de cigarros que geram 
um grande passivo tributário (em 
impostos nunca pagos à Receita) 
e ainda lucro, que é convertido em 
bens e valores acumulados no Bra-
sil e no exterior através de proce-
dimentos de lavagem de dinheiro.

Para produzir cigarros no Bra-
sil, as indústrias necessitam de 

um Registro Especial fornecido 
pela Receita Federal, além da au-
torização da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). A 
partir do momento em que a Re-
ceita Federal identifica a sonega-
ção e cobra os impostos, caso não 
haja o seu pagamento, o Registro 
Especial é cancelado, o que ocor-
reu com indústrias já operadas 
de forma oculta pela organização 
criminosa. Ao longo das apura-
ções, constatou-se que, ao ter o 
documento de uma das empresas 
cancelado, os integrantes passam 
a operar uma nova indústria, tam-
bém em nome de “laranjas”.

Esse ciclo fraudulento impos-
sibilita a cobrança dos impostos 
sonegados, visto que os sócios e 
as empresas não possuem patri-
mônio para pagá-los, enquanto o 
patrimônio da organização, prin-
cipalmente de seu líder, aumenta.

Estima-se que a fraude tribu-
tária seja de R$ 3,5 bilhões. Foram 
R$ 2 bilhões de créditos tributá-
rios  e mais R$ 1,5 bilhões em so-
negação fiscal. A investigação não 
divulgou os nomes das empresas 
ou dos laranjas envolvidos.

Operação da PF envolveu mais de 110 agentes nos estados do RN, RS, RJ, SP e PE 

MPF, PF e Receita combatem fraudes de 
R$ 3,5 bi no RN e mais quatro Estados
Investigação revelou que os participantes do esquema fraudulento venderam 200 milhões de 
maços de cigarros ilegais; Polícia Federal fechou empresa que integrava a ação em Macaíba

Operação Grandes Rios

José Aldenir/AgoraRN

O Centro de Saúde Luís An-
tônio Fonseca Santos conta com 
atendimento e equipamentos de 
excelência na área da saúde pa-
ra atender a população. Com 28 
especialidades médicas, o local, 
popularmente conhecido como Pos-
to da Maré atende em média 700 
pessoas por dia do município e de 
cidades vizinhas como Natal, Par-

namirim, São Gonçalo do Amaran-
te, entre outros.

Uma referência na área de 
saúde pública na Região Metropo-
litana de Natal, o quadro médico do 
Centro está completo, atendendo a 
população de segunda a sexta, das 
6h às 17h. Três cardiologistas, dois 
ortopedistas, dois pediatras, dois 
ginecologistas, dois psiquiatras são 

alguns dos profissionais disponí-
veis para receber qualquer cidadão 
que precise de atendimento, além 
de nefrologista, neurologistas, uro-
logistas, dermatologistas, entre 
muitos outros especialistas na área 
da saúde.

Edi Pereira, gestor administra-
tivo do Posto, destaca os elementos 
que também contribuem para os 

serviços de excelência. 
"Hoje o Centro de Saúde de 

Macaíba é um dos melhores da 
Grande Natal, se não o melhor. Só 
de médicos são 27 profissionais que 
também atendem nas melhores clí-
nicas públicas e privadas de Natal, 
entre eles, ortopedista, cardiologis-
ta, endocrinologista, entre outros”, 
encerrou.Edi Pereira, gestor do Centro de Saúde

Centro de Saúde de Macaíba é referência 
de atendimento público humanizado no RN

Especialidades

Reprodução / Macaíba

Os ovos de Páscoa de até 
100 gramas vão pesar mais 
no bolso do consumidor este 
ano, segundo pesquisa do Ins-
tituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV). O produto está 
com preço médio de R$ 36,73, 
cerca de 40,52% mais caro em 
comparação a igual período 
de 2018, quando o valor co-
brado era R$ 26,14. 

O aumento apurado pela 
pesquisa em 2019 para ovos 
de 400 gramas alcançou 
8,25%, com valor de R$ 49,59; 
em 2018, esses produtos cus-
tavam R$ 45,81. 

Ovos de Páscoa 
estão, em média, 
40% mais caros 
do que em 2018

Chocolate

Ovo de 100g custa R$ 36,73

Marcelo Camargo / Agência Brasil



A 15 dias do fim do prazo, me-
nos da metade dos contribuintes 
enviou a declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física. Até as 17h 
desta segunda-feira, 15, a Federal 
recebeu 13.627.760 declarações, 
equivalente a 44,7% do esperado 
para este ano.

O prazo para envio da declara-
ção começou em 7 de março e vai 
até as 23h59min59s de 30 de abril. 
A expectativa da Receita Federal 
é receber 30,5 milhões de declara-

ções neste ano.
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 de-
claração com o uso de dispositivos 
móveis, por meio do aplicativo 
“Meu Imposto de Renda”. 
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A Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos 
(Semarh) firmou convênio com o 
Ministério do Desenvolvimento Ru-
ral (MDR) para iniciar a segunda 
etapa Programa Água Doce (PAD). 
Serão investidos R$ 10 milhões na 
implantação de 35 sistemas dessa-
linização em 24 municípios do Rio 
Grande do Norte. 

 O primeiro lote vai contemplar 
seis municípios: Pureza, Macau, 
João Câmara, Pedro Avelino e 
Pendências.

A equipe de mobilização so-
cial e sustentabilidade ambiental 
do Programa Água Doce realizou 
reuniões de capacitação com as 
comunidades a serem beneficiadas 
e para a elaboração do acordo de 
gestão, um documento que define 
as regras de uso dos sistemas. Nes-
ses acordos, a comunidade escolhe 
quem vai operar o dessalinizador, 

o horário e a quantidade de água 
a ser retirada por cada família, por 
exemplo.

 “O modelo adotado pelo pro-
grama requer a participação dos 
usuários, eles são treinados para 
manusear as tecnologias e fazer 
gestão compartilhada do benefício. 
Nossa intenção é estimular a au-
tonomia das comunidades e frisar 
a importância dos cuidados técni-
cos, sociais e ambientais, visando 
garantir o funcionamento, a longo 
prazo, dos sistemas de abasteci-
mento que receberão”, diz Marcia 
Egina, consultora do PAD.

O agricultor  José Cícero Go-
mes, do município de Macau, disse 
que todos da comunidade Sebas-
tião Andrade II estão muito felizes 
e empolgados com a benfeitoria. 
“Todo mundo prometeu que vai 
cuidar muito bem da máquina, 
pois a felicidade é enorme de não 

depender mais de carro pipa” co-
memorou.

Entre os 35 sistemas que serão 
implantados nessa fase, dois se-

rão movidos à energia solar e dois 
funcionarão como unidades de-
monstrativas (UD), onde a água do 
rejeito é aproveitada para a criação 

de tilápias e produção de erva-sal 
(atriplex), utilizada na produção 
de feno para a alimentação de ovi-
nos e caprinos da região. A UD de 
Caatinga Grande, em São José do 
Seridó, também será revitalizada.

As comunidades que receberão 
os equipamentos foram escolhidas 
de acordo com o critério adotado 
pelo MMA que é o Índice de Con-
dições de Acesso à Água (ICCA). 
Este índice leva em consideração 
os seguintes fatores: pluviometria, 
intensidade de pobreza, taxa de 
mortalidade infantil e o índice de 
desenvolvimento Humano (IDH).

Dilma Lucas, Coordenadora 
do PAD, diz que as obras civis de 
implantação dos sistemas iniciam 
na próxima segunda-feira, 22.  A 
empresa vencedora da licitação 
para os dessalinizadores foi a EDS 
Energia e Desenvolvimento Sus-
tentável LTDA.

Instalação dos primeiros dessalinizadores começa na próxima semana no RN

Governo retoma programa “Água Doce” 
com meta de atender 9 mil famílias no RN
Por meio de convênio firmado entre o Estado e o governo Federal, serão investidos mais de R$ 10 milhões na implantação de 
35 sistemas dessalinização em 24 municípios potiguares; instalação dos primeiros equipamentos começa na próxima semana

Abastecimento

Vivian Galvão

Restando poucos dias para 
encerrar o prazo, metade dos 
brasileros não declarou o IR 2019

Leão 

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte determinou o blo-
queio de contas de três municípios 
potiguares para o pagamento de 
credores, em virtude de inadim-
plemento das transferências que 
devem efetivar para a realização 
dos pagamentos a serem feitos pelo 
Poder Judiciário.

Tiveram quantias bloqueadas 
em contas relativas ao Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) 
as prefeituras de Ceará-Mirim, 
com o valor de R$ 190.257,18; 

Guamaré teve sequestrado o valor 
de R$ 886.738,89 e; Grossos, que 
teve como montante a quantia de 
R$ 76.869,48. No total, os bloqueios 
perfazem R$ 1.153.865,55.

O TJRN lembra que os  Mu-
nicípios assinaram Termo de 
Anuência obrigando-se a fazer os 
depósitos todo dia 30 de cada mês. 
Inclusive, é ciente da advertência 
de, em caso de atraso, existir a 
possibilidade de bloqueios de valo-
res para o pagamento dos precató-
rios, que ocorrem no FPM. TJRN bloqueou os recursos do FPM

TJRN bloqueia R$ 1,1 mi de três 
cidades para saldar precatórios

Dinheiro

José Aldenir/AgoraRN



Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante 7.158 7.690 12.233 13.034
 Caixa e equivalentes de caixa 1.198 5.812 6.473 6.939
 Contas a receber de clientes 675 727 2.873 2.788
 Estoques - imóveis a comercializar 54 40 1.836 2.147
 Impostos a recuperar 118 95 151 105
 Adiantamento a fornecedores 38 205 64 205
 Partes relacionadas 5.068 803 829 803
 Outros créditos 7 8 7 47
Não circulante 25.566 27.829 22.841 25.132
 Depósitos judiciais 9 9 9 9
 Contas a receber de clientes – – 5.115 4.955
 Estoques - imóveis a comercializar – – 4.341 7.630
 Adiant. p/futuro aumento de capital 2.606 114 2.606 114
 Investimentos 13.264 18.047 1.044 2.745
 Propriedades para investimentos 8.787 8.787 8.787 8.787
 Imobilizado 876 851 912 869
 Intangível 24 21 26 23
Total do ativo 32.724 35.519 35.073 38.166

Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
Circulante 6.039 3.230 8.388 5.877
 Fornecedores 3 113 63 321
 Empréstimos e financiamentos 193 – 193 –
 Salários e encargos soc. a pagar 864 1.065 1.302 1.132
 Impostos e CS a recolher 339 355 380 374
 Partes relacionadas 2.943 – 2.943 –
 Adiantamentos de clientes 1.697 1.697 3.507 4.050
Não circulante 2.036 179 2.036 179
 Empréstimo e financiamentos 122 – 122 –
 Provisão para contingências 511 179 511 179
 Provisão para perda s/invest. 1.403 – – 1.403
Patrimônio líquido 24.649 32.110 24.649 32.110
 Capital social 24.580 47.049 24.580 47.049
 Reserva de capital 291 291 291 291
 Reserva de reavaliação reflexa 69 69 69 69
 Prejuízos acumulados (291) (15.299) (291) (15.299)
Total do passivo e patrim. líq. 32.724 35.519 35.073 38.166

TAVARES DE MELO EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 08.039.919/0001-09

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 7.464 9.117 15.161 18.768
Custo das vendas (509) (106) (4.077) (5.893)
Lucro bruto 6.955 9.011 11.084 12.875
Receitas (despesas) operacionais:
 Gerais e administrativas (9.705) (10.747) (12.548) (12.559)
 Result. de equiv. patrim. 3.993 5.833 – –
 Outras receitas oper., líq. (19) (69) 146 58

(5.731) (4.983) (12.402) (12.501)
Lucro operacional 1.224 4.028 (1.318) 374
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 344 613 577 741
 Despesas financeiras (29) (6) (45) (18)

315 607 532 723
 Part. nos lucros de coligadas – – 2.325 3.538
Lucro antes do IR e da CS 1.539 4.635 1.539 4.635
IR e CS: Corrente: Diferido     
Lucro líquido do exercício 1.539 4.635 1.539 4.635
Result. p/lote de mil 
 ações - em Reais 0,02945 0,1126
 Quantidade de ações 52.259.713 52.249.713

Demonstração do resultado abrangente  
Exercícios findos em 31 de dezembro  

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 1.539 4.635 1.539 4.635
Outros comp. do result. abrangente – – – –
Resultado abrangente do exercício 1.539 4.635 1.539 4.635

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa das ativ. operacionais:
 Lucro antes do IR e CS 1.539 4.635 1.539 4.635
Ajustes de: Depreciações 223 123 223 128
 Resultado de equiv. patrimonial (3.993) (5.833) (2.325) (3.538)
 Provisão para contingências 332 – 332 –
 Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber de clientes 52 (70) (245) 383
  Estoques - imóveis a comercializar (14) (40) 3.600 4.899
  Impostos a recuperar (23) (28) (47) (36)
  Outros créditos 2 34 30 34
  Adiantamentos a fornecedores 167 (205) 141 (205)
  Depósitos judiciais – (9) – (9)
  Fornecedores (109) (42) (258) 161
  Salários e enc. sociais a pagar (201) 180 170 179
  Impostos e CS a recolher (16) 27 6 19
  Adiantamentos de clientes – (6.066) (543) (6.873)
Caixa gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades operacionais (2.042) (7.294) 2.622 (223)
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos:
  Reduções de capital em invest. 4.737 – – –
  Empréstimos concedidos a 
   partes relacionadas (4.265) 5.531 (26) (494)
  Adiant. p/futuro aum. de capital (2.492) 115 (2.492) 115
  Dividendos recebidos 6.384 3.845 6.384 3.845
  Adições ao imobilizado (248) (672) (266) (672)
  Adições ao intangível (3) – (3) –
  Propriedade para investimento – 1.301 – 1.301
Caixa ger. pelas ativ. de invest. 4.113 10.120 3.597 4.095
Fluxo de caixa das ativ. de financ.:
  Captação de emprést. e financ. 315 – 315 –
  Emprést. rec. de partes relac. 2.943 – 2.943 –
  Dividendos pagos (943) – (943) –
  Adiant. p/futuro aumento de capital – (1.323) – (1.323)
  Aumento (redução) de capital 
   pelos acionistas (9.000) 814 (9.000) 814
Caixa aplic. nas ativ. de financ. (6.685) (509) (6.685) (509)
Aum. (red.) de cx. e equiv. de cx. (4.614) 2.317 (466) 3.363
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 5.812 3.495 6.939 3.576
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do exercício 1.198 5.812 6.473 6.939

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Em milhares de reais

Capital 
social

Reser- 
va de  

capital  
Incentivo 

fiscal

Reser- 
va de  

reava- 
liação  

reflexa

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1º/01/2017 47.049 291 69 (19.934) 27.475
Lucro líq. do exercício – – – 4.635 4.635
Saldos em 31/12/2017 47.049 291 69 (15.299) 32.110
Redução de capital (22.469) – – 13.469 (9.000)
 Lucro líquido do exercício – – – 1.539 1.539
Saldos em 31/12/2018 24.580 291 69 (291) 24.649

As demonstrações financeiras completas acompanhadas do relatório, sem ressalva, da PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes, datado de 12/04/2019, estão disponíveis na Sede da Tavares de Melo Empreendimentos S.A.

Giselle Tavares de Melo Fortaleza Xavier - Diretora Executiva 
Elaine Karyne Leite Carvalho - Contadora - CRC nº 020407/O
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 O Ministério da Infraestrutura 
anunciou nesta terça-feira, 16, que 
R$ 2 bilhões para concluir obras e 
realizar a manutenção em trechos 
rodoviários prioritários. Também 
foi destinado uma linha de crédito 
de R$ 30 mil para o caminhoneiro 
autônomo por meio de financia-
mento via Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).

Para o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
a recomposição orçamentária vai 
permitir que obras fundamentais 
não sejam paralisadas por falta de 
recursos, além de garantir a ma-
nutenção dos principais corredores 
logísticos. 

“São R$ 2 bilhões destinados 
agora para a conclusão de obras 
importantes que estão em anda-
mento e manutenção de rodovias e 
eixos importantes”, analisou.

Com isso, o Ministério terá re-
cursos assegurados para finaliza-
ção da pavimentação da BR-163/
PA até Miritituba, por exemplo, 
uma das prioridades do governo. 
“Vamos dar qualidade de vida para 
o caminhoneiro, evitando filas, ato-
leiros e o tempo enorme de afasta-
mento de casa”, afirmou. 

O ministro citou ainda outros 
trechos relevantes que necessitam 
de obras. “Temos uma série de ei-
xos importantes que foram levan-
tados, onde há grande movimento 
de transportadores de carga. Va-
mos garantir recursos para que as 
obras aconteçam”, disse.

 O Governo ainda anunciou 
nesta terça-feira um pacote de 
medidas para melhorar a vida do 
caminhoneiro. 

Entre elas, está a criação de 
uma linha de crédito, via BNDES, 
que garante R$500 milhões para 
os caminhoneiros, nesta primeira 
liberação, sendo que o limite de fi-
nanciamento por motorista é de ão 

R$ 30 mil. Essa linha fica restrita 
aqueles que têm dois caminhões 
por CPF.

O ministro Tarcísio ressaltou o 
interesse pelas questões dos cami-
nhoneiros na gestão do presidente 
Jair Bolsonaro. 

“Estamos desenvolvendo pro-
gramas voltados para a categoria, 
para melhorar as condições de vida 
e renda do caminhoneiro e da sua 
família", disse o ministro, que des-
tacou ainda a importância do Fó-
rum dos Caminhoneiros, realizado 
pelo Ministério da Infraestrutura. 
“É um espaço de tomada de deci-
sões e de diálogo, onde o caminho-
neiro encontra os braços abertos e 
a receptividade do governo", com-
pletou.

Apesar das medidas anuncia-
das, os grupos de caminhoneiros 
de todo o País não gostaram das 
propostas federais. Nas redes so-
ciais, os profissionais disseram que 
o plano é uma “cortina de fumaça”, 
uma forma de protelar uma possí-
vel greve dos motoristas. 

Há, inclusive, a possibilidade 
de uma nova paralisação em 21 de 
maio, caso a situação da categoria 
não melhore.

Protesto dos caminhoneiros em 2018

Governo vai liberar R$ 2 bilhões para 
finalizar obras e manutenção de rodovias
Planalto lança pacote de medidas para evitar novas paralização de caminhoneiros autonômos, o que inclui a liberação de R$ 2 
bilhões para  estradas e linha de crédito para os prestadores de serviço; categoria profissional não gostou da lista de propostas 

Crise dos Caminhoneiros

José Aldenir/AgoraRN

TAVARES DE MELO DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 15.150.812/0001-90

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em milhares de reaisDemonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Em milhares de reais

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reaisAtivo 2018 2017

Circulante 9.315 5.334
 Caixa e equivalentes a caixa 5.275 1.127
 Contas a receber de clientes 2.198 2.061
 Estoques de imóveis a comercializar 1.782 2.107
 Impostos a recuperar 34 10
 Adiantamento a fornecedores 26 29
 Não circulante 9.493 12.605
 Contas a receber 5.115 4.955
 Estoques de imóveis a comercializar 4.341 7.630
 Imobilizado 36 19
 Intangível 1 1
Total do ativo 18.808 17.939

Passivo 2018 2017
Circulante 6.588 2.650
 Fornecedores 60 208
 Salários e encargos a pagar 438 68
 Impostos e contribuições sociais a recolher 41 19
 Partes relacionadas 4.239 1
 Adiantamento de clientes 1.810 2.354
Patrimônio líquido 12.220 15.289
 Capital social 11.500 16.238
  Prejuízos acumulados 720 (949)
Total do passivo e patrimônio líquido 18.808 17.939

2018 2017
 Receita operacional líquida 7.697 9.651
 Custo das vendas (3.568) (5.787)
 Lucro bruto 4.129 3.864
 Despesas operacionais
  Gerais e administrativas (2.843) (1.812)
  Outras receitas operacionais 165 127
 Resultado financeiro
  Receitas financeiras 233 128
  Despesas financeiras (16) (12)
 Lucro antes do IR e da CS 1.668 2.295
 IR e CS
 Lucro líquido do exercício 1.668 2.295
 Quantidade de ações 11.500.000 16.237.233
 Lucro por ação - em Reais 0,14 0,14

Capital social Prejuízos acumulados Total
Saldos em 1º/01/2017 16.238 (3.244) 12.994
Lucro líquido do exercício – 2.295 2.295
Saldos em 31/12/2017 16.238 (949) 15.289
Redução de capital (4.738) _ (4.738)
Lucro líquido do exercício – 1.668 1.668
Saldos em 31/12/2018 11.500 719 12.220

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 1.668 2.295
Ajustes de: Depreciações 3 3
 Baixa de ativo imobilizado _ 12
Variações nos ativos e passivos
 Contas a receber de clientes (297) 454
 Estoques de imóveis a comercializar 3.614 4.939
 Adiantamentos a fornecedores 3 (4)
 Impostos a recuperar (24) (8)
 Fornecedores (148) 191
 Salários e encargos sociais a pagar 370 1
 Impostos e contribuições sociais a recolher 22 (8)
 Adiantamento de clientes (544) (805)
Caixa gerado pelas operações 4.668 7.070
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 4.668 7.070
 Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Aquisição de ativo imobilizado  (20) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (20) _
 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Mútuo com partes relacionadas 4.239(6.024)
  Redução de capital (4.738) _
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (499)(6.024)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 4.148 1.046
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.127 81
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 5.275 1.127

As demonstrações financeiras completas acompanhadas do relatório, sem ressalva, da PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes, datado de 12/04/2019, estão disponíveis na Sede da Tavares de Melo Desenvolvimentos Imobiliários S.A.

Demonstração do resultado abrangente 2018 2017
Lucro líquido do exercício 1.668 2.295
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado abrangente do exercício 1.668 2.295

Giselle Tavares de Melo Fortaleza Xavier - Diretora Executiva
Elaine Karyne Leite Carvalho - Contadora - CRC nº 020407/O
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Aos 84 anos, o comediante 
Renato Aragão virou a estrela do 
Instagram desde que começou a 
compartilhar piadas e vídeos na 
rede social. 

As postagens divertidas come-
çaram a ganhar força no fim de 
2018 e, de lá pra cá, o número de 
seguidores do eterno Didi se multi-
plicou — atualmente, são mais de 

1,8 milhão.
O humorista mostrou que já 

está por dentro das gírias da inter-
net e apareceu pronto para a curtir 
o fim de semana com a legenda: 

"Sextou". 
O humorista tem seguidores 

famosos, como Neymar, Selton 
Mello, Tom Cavalcante, Lucas 
Lucco

Reprodução / Instagram

Renato tem 1,8 milhão de seguidores

Renato Aragão, o "Didi", vira estrela do Instagram 
Comediante Renato Aragão, de 84 anos, conquista internautas com piadas e vídeos bem-humorados

Redes sociais

NOVELAS

HORÓSCOPO

Você vai se comunicar com facilidade e vai conseguir o 
que quiser com a sua boa lábia. Sucesso no comércio 
e em entrevistas de emprego. Pode iniciar romance ou 
fortalecer a união.

A Lua vai realçar os pontos fortes do seu signo e você vai 
explorar seus talentos para conseguir o que deseja. Se 
seu coração está desocupado, é um bom momento para 
encontrar um novo amor.

Pode ficar mais pensativo(a) e preocupado(a). O trabalho vai 
exigir atenção: foque no que é prioridade. Boa sintonia com 
colega pode despertar novos sentimentos. Se o namoro é 
secreto, dobre a discrição.

Vai encarar o trabalho com mais objetividade. Terá ideias 
criativas e habilidade de convencer as pessoas. Só não 
revele seus planos a qualquer um. Pode bater insegurança 
no amor.

Terá facilidade para atrair aliados e colocar seus projetos 
em prática. A Lua traz sorte, entusiasmo e criatividade. 
Faça uma fezinha, pois pode faturar. Boas surpresas na 
conquista e na união.

O céu indica uma boa oportunidade de concretizar seus 
projetos. Pode se dar bem em jogos e sorteios. Aceite 
convites da turma e aproveite para conhecer gente nova e 
paquerar.

Raciocínio rápido e facilidade para defender suas ideias 
ajudarão no serviço. Pode subir de cargo ou arrumar um 
trabalho extra. Um pouco de privacidade deve fazer bem 
ao casal.

A vontade de melhorar de vida será enorme e você fará tudo 
puder para conseguir algo melhor no emprego. Há boas chances 
de conquistar uma promoção. Você será exigente nas paqueras.

Você vai sentir um interesse maior pelos estudos e 
terá muita facilidade para aprender coisas novas. Boa 
habilidade de negociar e vender o seu peixe. Papos e 
encontros animados na paquera.

A Lua anuncia um ótimo dia para leituras e estudos. 
Terá boas ideias, raciocínio rápido e criatividade. Pode 
conhecer alguém, descobrir afinidades e se encantar. O 
romance pede novos estímulos.

Mercúrio vai realçar o seu poder de observação e você 
vai perceber as coisas “no ar”. Na união, valorize a 
estabilidade e use a criatividade para apimentar o sexo.

Bom dia para se livrar de tudo que não serve mais. Aguarde 
novidades nas finanças. Gaste com sabedoria. Na paquera 
e no romance, você vai esbanjar sensualidade e pode atrair 
quem quiser.

Luz tenta explicar para Sóstenes por que saiu de casa às pressas. Adamastor conta a Aranha que Mirtes está no cabaré. Marilda não encontra Eurico 
em casa de madrugada. Milu é perseguida e desaparece na escuridão. Aranha impede um enfrentamento entre Mirtes e Ondina. Eurico volta para 
casa e Marilda finge estar dormindo. Valentina entra escondida no quarto e Murilo não percebe. Laura vê Sampaio chegar de madrugada e o leva 
para seu quarto. Padre Ramiro e Maltoni ouvem os gritos de Elisa e descobrem que Milu desapareceu.

 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)

Camila convence Benjamin a mostrar fotos de Jamil com Aziz para Laila. Soraia implora que Dalila conte a verdade sobre Jamil para Aziz, 
e se assusta com a frieza da filha. Elias encontra Helena. Aziz recebe o telefonema de Jamil e finge que está tudo bem entre eles. Youssef 
chega ao Brasil. Abner reclama dos serviços pedidos por Sara na floricultura. Laila não acredita quando Benjamin mostra a foto de Jamil 
com Aziz. Elias entrega a Helena o presente de Rodrigo. Missade conta a Elias sobre a proposta de casamento que a filha recebeu. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Mercedes consegue que Álamo suspenda o acordo com Janaína. Janaína confirma com Jerônimo que foi Mercedes quem tentou impedir que ela abrisse 
o restaurante na época da inauguração. João coloca vários outdoors na cidade com fotos de Manu. Ticiano diz a Dandara que o falso namoro deles ajuda 
no sucesso da dupla. Quinzinho avalia os pilotos do concurso com os diretores da PopTV, e a proposta de Jerônimo não causa muito impacto. 

VERÃO 90

PASSATEMPO
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Não parecesse exagero, metáfora de um excesso 
de entusiasmo, Senhor Redator, diria que os franceses 
construíram duas catedrais: Notre Dame, onde vene-
ram seus santos em torno da Nossa Senhora de Paris; 
e outra, para a cultura universal, a Biblioteca Nacional 
de França. Vistas cada uma em sua singularidade: no 
êxtase profundo do gótico e sua elevação diante do 
mistério perfumada de incenso; e a grandeza absoluta 
do milagre da modernidade para guardar o saber.

Escrevo assim, e se o elogio de boca própria não 
carregasse o feio pecado do vitupério, diria que conhe-
ço razoavelmente bem uma e outra. Até confesso a vai-
dade: não sou turista em Paris. Tenho comigo, depois 
de tantas visitas, e creio sem remorso, uma ambição 
desmiolada de conhecê-la quase na intimidade, em-
bora ninguém possa esquecer o verso de Ney Leandro 
de Castro, quando avisa aos incautos que ‘uma cidade 
não se abre fácil como um guarda-chuva’. 

Tenho Rejane, parisiense por vocação desde 1968, 
aos dezessete anos, quando os olhos eram descobri-
dores. Aqui já andei por toda parte levado pela magia 
das palavras de minha mãe. Ela nunca deixou que a 
nossa vida humilde tivesse a petulância de proibir os 
nossos sonhos. E quando um dia perguntei o que havia 
do outro lado daquele mar antigo, posto na ilharga da 
Rua da Frente, ela, cheia de ternura, respondeu: outras 
terras distantes que um dia você vai conhecer. 

A primeira tentativa de vencer os meandros da Bi-
blioteca Nacional de Paris, confesso, não foi vitoriosa. 
Mas serviu para revelar um mundo a ser descoberto. 
Depois, numa busca mais objetiva, chegamos aos livros 
de Câmara Cascudo e Oswaldo Lamartine e que então 
fixei como referências, e por conhecê-los razoavel-
mente bem. Diante dos dois acervos, seria fácil medir a 
grandeza que os franceses vaidosamente ostentam no 
mundo daquelas quatro torres gigantes.

De Cascudo, posso assegurar - tenho as fichas xe-
rocadas cedidas pela própria BNF - há nas suas pra-
teleiras mais de cem títulos, entre edições originais e 
suas reedições recentes. E de Oswaldo Lamartine, até 
por ser bem menor, tem a bibliografia completa. Aju-
dado por Rejane, e diante de uma ansiedade que não 
devo ter dissimulado, a jovem bibliotecária imprimiu 
o fichamento das lâminas que trouxe comigo. Não há 
novidades. Foi fetichismo de provinciano.

Fiz, com Rejane, o que dois desterrados podem fa-
zer com parcos recursos. Na pequena livraria compra-
mos livros, inclusive a terceira edição francesa de ‘Ma-
cunaíma’, e almoçamos com os estudantes e os seus 
leitores no restaurante de refeições rápidas. Naquela 
tarde, o motivo indispensável era ver a exposição dos 
cinquenta anos de Maio de 68. Livros, revistas, cartazes, 
panfletos e recortes de jornais, todos originais. Com-
pramos o catálogo e saímos felizes da vida. 

Um ano depois da última visita, quando beijamos a 
Coroa de Cristo, a maior relíquia do mundo, as chamas 
devoram Notre Dame. Nunca imaginei que aquelas 
sirenes que rasgavam o silêncio azul da primavera pa-
risiense eram os gemidos das chamas devorando um 
dos maiores patrimônios da humanidade. O fogo sob 
o olhar desesperado de suas gárgulas que há séculos 
espantam os fantasmas do mal quando a noite cai na 
sua nave sustentada por colunas góticas.

Restaurada, não será a mesma, ainda que possa 
parecer igual. Mas, no alto de suas torres, a Senhora de 
Paris viverá a fé ao lado do seu povo. Como há séculos. 
Amanhã, quando um novo raio de sol certamente to-
car a rosácea do seu imenso vitral, Notre Dame vai se 
refletir inteira e sem máculas nas águas do Sena. Para 
reencontrar, num milagre de eternidade, a fé dos fran-
ceses banhada no rio antigo que há dois mil anos viu 
sua cidade nascer. Notre Dame! Notre Dame! 

Cartas de Paris - I

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
ANGÚSTIA

O presidente Emmanuel 
Macron durante todo tempo do 
incêndio se manteve nas redes 
sociais. Tentava conter a an-
gústia dos franceses garantindo 
apoio ilimitado para restaurar 
Notre Dame.

SUSPEITAS
São graves, gravíssimas, as 

suspeitas que a edição especial 
da revista ‘História em Foco’ 
levanta contra alguns apósto-
los, homens escolhidos para a 
transmissão dos ensinamentos 
evangélicos.

COMO
Para a revista, há razões 

para aceitar que Pedro era 
violento. Judas, era traidor. Bar-
tolomeu era um cético. Mateus 
era odiado pelos romanos. E 
Tiago, apesar de evangelizador, 
era um trovão. 

CASA
A edição da The Up Magazi-

ne, revista para leitura de bordo 
da Tap, em português e inglês, 
com circulação internacional, 
aponta uma casa de Ouro Preto 
como ‘A casa mais bonita do 
mundo’.

QUAL
É a casa colonial que foi da 

poetisa Elizabeth Bishop - ela 
comprou e restaurou - e onde 
viveu ao lado da arquiteta Lota 
Macedo, seu grande amor que 
acabou com o fim trágico de um 
suicídio. 

FAVELA
O Rio de Janeiro tem uma 

favela que se chama Tavares 
Bastos que no último domingo 
mereceu duas páginas do ‘Jor-
nal de Notícias’, de Lisboa. É a 
única favela carioca ‘que matou 
a violência’. 

METRÔ
O governo francês assegura: 

a nova linha de metrô que vai 
ligar o aeroporto de Orly ao 
centro de Paris levará ape-
nas 24 minutos. E anuncia o 
desafio num imenso painel para 
demonstrar certeza.

PALCO

DENÚNCIA
O jornal Libération, edição de 

ontem, abriu meia página para 
publicar as denúncias da profes-
sora e filósofa Márcia Tiburi e o 
juiz de Direito Rubens Casara, 
contra o governo de Jair Bolso-
naro.

SILÊNCIO
Na entrevista, Tiburi reclama, 

entre outras coisas, do silêncio 
das autoridades francesas 
diante de um governo que diz 
ser perigoso ao revelar sintomas 
que mostram ‘a morte de uma 
democracia’.

CHAMAS
Escrevi sobre a primavera 

e saímos para a pequena cami-
nhada aqui, nas ruas de Saint- 
Germain. Jantávamos quando as 
sirenes começaram a gritar nas 
suas ruas. Notre Dame ardia em 
chamas.

CENA
As duas cenas mais tristes 

foram a torre mais alta, chamada 
Flecha, com o sinal da cruz no 
céu e o velho sino calado que 
derramava a palavra de Deus. 
Um silêncio tombava sobre suas 
chamas.

RELÍQUIAS
Os bombeiros, com a ajuda dos 

padres de Notre Dame, salvaram 
as duas mais valiosas relíquias 
do grande patrimônio cristão 
guardadas no acervo: a Coroa de 
Cristo e a Túnica de São Luiz.   

FORÇA
Quem chega ou faz conexão 

em Lisboa sente muito inten-
samente sua força como novo 
destino turístico. Filas gigan-
tescas. O concerto de línguas 
do mundo inteiro. Portugal já 
venceu a crise. 

TREVAS
De Reinaldo Azevedo, na 

Folha, o crítico impiedoso dos 
petistas, ouvindo o silêncio omisso 
do Ministro Sérgio Moro diante 
da família metralhada pelo 
Exército: “Ele é o iluminista das 
trevas”.

CAMARIM

“ “Sem alguém cálido e
respirando do outro lado da
página, as cartas são inúteis”.
Virginia Woolf
escritora e ensaísta britânica (1882-1941).
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros
NOTRE-DAME

“Paris queima? Metaforicamente, 
sim. Uma fumaça espessa coroa um 
teatro tão atormentado quanto esse 
fogo implacável, tão difícil de conter... 
Quasimodo, Frollo e Esmeralda, os 
heróis do romance de Victor Hugo, 
monumento de papel que aumentou 
dez vezes a glória do monumento de 
pedra”. (Laurent Joffrin, diretor do 
Libération)

FOGO ÍNTIMO
“Ainda não é de fogo, mas de 

água, de mofo, de descaso que o 
patrimônio histórico do RN sucumbe, 
silenciosamente, dia após dia no 
Arquivo Público do Estado. Sem 
direito ao espanto, a indignação, a 
revolta, milhares de documentos, 
fotos, cartas, jornais se apagam, se 
calam, se vão para sempre”. Aspas da 
jornalista Renata Passos.

REPERCUSSÃO
Praticamente todos os jornais do 

planeta estamparam ontem nas capas 
imagens e manchetes do incêndio em 
Paris. Este Agora RN teve a sorte de 
ter o cronista Vicente Serejo chegando 
na capital francesa no dia da tragédia. 
Durante os próximos dias, ele nos 
dará uma visão da repercussão na 
Europa.

ACIDENTE
“Nada por hora vai numa linha de 

um ato voluntário”, disse o procurador 
da república de Paris Rémi Heitz 
em relação às investigações sobre 
as causas do incêndio na Catedral 
de Notre-Dame. A declaração oficial 
confirma as primeiras impressões de 
que não houve atentado terrorista.

ABSURDO
Os dados revelados pelo IPEA, 

mostrando que os gastos da máquina 
pública com salários de ativos e 
inativos equivalem a quatro vezes o 
PIB, são o retrato de uma realidade 
terrível no Brasil. Significa que a 
sociedade trabalha arduamente 
apenas para pagar salários do serviço 
público.

LICITAÇÃO
Saiu o resultado da proposta 

técnica na licitação publicitária da 
Assembleia Legislativa. A agência que 
tirou a maior nota foi a Executiva, com 
92 pontos, seguida pela Art & C com 
90, a Base e a Ratts com 88, a Faz com 
85 e a Criola com 83 pontos. Das seis 
empresas, quatro serão aprovadas.

DIVERGENTE
Não foi proveitosa a conversa do 

novo secretário de comunicação do 
Planalto, Fábio Wajngarten, com o 
vice-presidente da República, general 
Hamilton Mourão. A iniciativa do 
encontro era para alinhar o discurso do 
vice com o presidente, mas o general 
não deu bola e dispensou o visitante.

CENSURA
A aliança tática dos ministros 

do STF, Dias Toffoli e Alexandre 
Moraes, botou a Polícia Federal numa 
verdadeira cruzada inquisitorial a 
pretexto de combater fake news. Além 
de censurar uma revista e um site, 
ainda quer tirar o direito de opinião do 
general do Exército Brasileiro, Paulo 
Chagas.

PROVOCAÇÃO
O controverso filósofo Olavo de 

Carvalho é especialista em provocar. 
Ontem, postou em suas redes sociais o 
seguinte texto, endereçado ao mundo 
universitário: “O establishment 
acadêmico brasileiro é cem por cento 
uma farsa grotesca – milhares de semi-
analfabetos se fazendo de intelectuais”.

REFERÊNCIAS
Em que pese a levada de rock 

alternativo, rock gótico e punk-rock 
da banda australiana Bad Seeds, o 
líder Nick Cave surpreendeu os fãs 
ao elencar as dez músicas preferidas, 
citando Bob Dylan, Elvis Presley, 
Nina Simone, Bee Gees e Carpenters, 
todos ícones de um rock mais clássico e 
baladas amorosas.

GRANA FÁCIL
O mundo inteiro sabe que as 

famosas irmãs Kardashian não 
precisam sequer de um solitário 
neurônio para fazer sucesso. Domingo, 
a mãe das garotas, Kris Jenner, 63 
anos, disse no programa CBS Sunday 
Morning que as filhas chegam a 
faturar até US$ 100 mil por uma única 
postagem no Instagram.

LIVROS
Os credores da Livraria Cultura 

aprovaram semana passada um 
plano de recuperação judicial para 
ser concluído ao longo de 14 anos, 
quitando prazos, carências e deságios. 
Em crise há algum tempo, a rede de 
livrarias tem hoje uma dívida de R$ 
285 milhões. Algumas lojas da Cultura 
já fecharam.

“ “Toda instituição passa 
por três estágios: utilidade, 
privilégio e abuso.

(François Chateaubriand)

Vem aí a Madame X
Não, não se trata de mais uma supermulher 

das histórias em quadrinhos chegando às telas 
do cinema. A figura feminina do título tem ori-
gem nos EUA, mas está vindo diretamente de 
Portugal. Se chama Madonna e está prestes a 
encerrar uma seca discográfica de quatro anos, 
anunciando novidade.

Madonna está voltando às paradas com um 
álbum feito em Lisboa, e que se chama Madame 
X, que ela trata inicialmente – pelo menos nas 
postagens das redes – como um pseudônimo 
adotado para o novo trabalho, há muito espe-
rado pelos fãs, que em que pese tanto silêncio 
ainda são muitos.

No seu perfil do Instagram, sua rede preferi-
da, publicou a boa nova com alguns segundos 
de canja numa das canções do álbum. Cantan-
do em sussurro apenas com a imagem de uma 
sombra de si mesma, ela escreveu “Madame X is 
cha-cha instructor”, e depois postou “is a cabare 
singer” e “is a professor”.

Aos 60 anos, a cantora está residindo na ca-
pital lusitana há dois anos, se dividindo entre a 
carreira, os filhos adotivos e o namorado portu-
guês, o modelo Kevin Sampaio, de 31 anos, cuja 
relação com ele já foi interrompida e retornou 
no ano passado. Madonna catapultou o turismo 
na cidade, dizem os lisboetas.

Quando chegou em Lisboa, ela se instalou 

no Hotel Pestana Palace, depois alugou um es-
paço maior no Palácio Ramalhete, em frente ao 
Museu Nacional de Arte Antiga. O motivo maior 
da moradia em Portugal foi o desejo do filho 
adolescente David Banda em ser jogador de fu-
tebol. Ela optou pelo Benfica.

O disco é carregado de sensações experi-
mentadas nas noites de Lisboa, na parceria com 
músicos locais especializados em jazz e rock, se-
gundo informa a imprensa portuguesa. Mada-
me X terá um videoclipe produzido pelo diretor 
local Nuno Xico, que mora em Nova York e atua 
com Justin Timberlake.

A ideia do nome do álbum, ao que parece, 
é de uma Madonna reciclada, uma personagem 
na sua medida, uma espiã internacional inspi-
rada na imortal Mata-Hari. Mas também pode 
ser uma professora, uma chefe de Estado, uma 
dona de casa, uma freira (ela já foi, lembram?), 
uma santa ou uma prostituta.

Madame X será o décimo quarto disco de 
Madonna, e ela espera que seja uma reparação 
do trabalho anterior, Rebel Heart, considera-
do um dos discos mais fracos, bem distante 
da capacidade do seu brilho. Aliás, esse brilho 
estará de novo aceso no lançamento, em maio, 
na grande final do Festival Eurovision, onde os 
fãs aguardam uma reentrada em cena da velha 
rainha do pop.

A mídia comprometida pode 
acusar, difamar e caluniar 

políticos. Juízes, não. 

(João P. Morais) 

A Crusoé tem sido lida nas 
redes como nunca imaginaram 

seus diretores.

(Walter Lemos Filho)

O guardião da 
Constituição agindo 

inconstitucionalissimamente. 

(Letícia Machado)

PICARDIA NAS REDES
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O vidro tem muita história e 
já foi muito utilizado pela huma-
nidade. Mas, ao longo do tempo, 
perdeu mercado para outros 
materiais por conta do seu peso 
e resistência, que geralmente au-
mentam os custos logísticos. Em 
relação à sustentabilidade, é um 
material que é inerte na natureza 
e, por isso, mesmo que não seja 
reciclado, não causa danos tão 
nocivos a ela.

As embalagens de vidro estão 
retomando seu lugar no mercado, 
através de técnicas de aperfeiço-
amento o material ganhou mais 
leveza sem perder a resistência. 
Pensando nisso, e enxergando 
um nicho de mercado consumidor 
que valoriza a responsabilidade 

social e a preocupação em prote-
ger o meio ambiente, a Água Mi-
neral Santa Maria, que já utiliza 
algumas embalagens em vidro 
retornável, com e sem gás, acaba 
de lançar a Santa Maria Export, 
em garrafa de vidro. 

Segundo a empresa, a prática 
da inovação deve ser conjugada 
ao imperativo econômico, a emba-
lagem de vidro adotada pela San-
ta Maria reproduz essa realidade 
associado ao conceito de sustenta-
bilidade. 

O vidro pode ser reciclado 
infinitas vezes, tendo a mesma 
qualidade de um vidro virgem. A 
embalagem de vidro é muitas ve-
zes reutilizável e até retornável, 
sendo assim uma das alternati-

vas mais sustentáveis, além de 
apreciada pelo consumidor como 
um sinal de qualidade.

Reciclar uma embalagem de 
vidro é sinônimo de economia, uma 
vez que pode ser reciclada infinita-
mente, sem perda da qualidade ou 
pureza do produto. Se fosse para 
produzir uma garrafa utilizando a 
extração de matérias-primas vir-
gens (minérios), somado ao custo 
de energia no processo de obtenção, 
teríamos um gasto muito maior do 
que com o reaproveitando de cacos 
de vidro. 

No processo de reciclagem se 
usa menos energia e a matéria ori-
ginal é reaproveitada. Mas, e se o 
vidro é o material que mais demora 
a se decompor na natureza, como 

ele pode não a prejudicar? Pela 
característica inerte (não reativo) 
do vidro, ele não libera resíduos 
contaminantes no solo ou nos len-
çóis freáticos, pois não reage com os 
componentes presentes.

Embalagens de vidro estão
retomando lugar no mercado
Diversas empresas, com a Água Santa Maria, apostam no retorno das garrafas reutilizáveis

Reciclagem
Divulgação

expoeduc.com.br
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O MAIOR CONGRESSO 
EDUCACIONAL DO NORTE NORDESTE 

LEANDRO KARNAL
PALESTRA COM 

VANTAGENS DAS 
EMBALAGENS DE VIDRO:

• Reciclável
• Inerte
• Impermeável
• Não deixa sabor nem gosto no 
conteúdo
• Retornável (uso do vidro para 
o mesmo fim várias vezes)
• Reutilizável (uso da emba-
lagem de maneiras diferentes 
para as quais foi fabricada) 
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Passada a polêmica em torno das datas das 
finais do Campeonato Potiguar de 2019, que fo-
ram bastante contestadas pelos torcedores, ABC 
e América entram em campo nesta quarta-feira, 
17, a partir das 21h30, para disputar o primeiro 
jogo da decisão. A partida será realizada no está-
dio Frasqueirão, território abecedista, e tem tudo 
para proporcionar fortes emoções aos adeptos 
potiguares.

Do lado do ABC, o clima é de incertezas. Ape-
sar de ter começado bem a temporada, vencen-
do o primeiro turno do Campeonato Estadual e 
avançando nas duas primeiras fases da Copa do 
Brasil, o Alvinegro vem amargando insucessos 
nas últimas semanas. Primeiro caiu na fase de 
pontos corridos do 2º turno do Potiguar; depois, 
foi eliminado na 1ª fase da Copa do Nordeste; e 
por fim, sucumbiu na 3ª fase da Copa do Brasil.

Como alento para o time de Ponta Negra serve 
o retrospecto recente. Os últimos 3 campeonatos 
estaduais foram conquistados pelo lado alvinegro 
do RN: 2016, 2017 e 2018. No último encontro em 
finais contra o maior rival, o ABC venceu sem di-
ficuldades: 7 a 3 no placar agregado de 2016. A 
busca pelo tetracampeonato consecutivo, que não 
ocorre há décadas, deixa o clube na ânsia da nova 
conquista, em jogo a partir desta quarta.

Já do lado do América, o momento é o seu 
principal aliado. Desde que o técnico Moacir Jú-
nior assumiu a equipe, houve um crescimento 
significativo no rendimento do time. Apesar de 
ele já ser o treinador rubro no revés para o pró-
prio ABC na final do 1º turno, a equipe soube se 
comportar bem no 2º turno, tanto que sagrou-se 
campeã ao bater o Potiguar de Mossoró fora de 
casa na semana passada.

Em entrevista no início desta semana, o meia 
Roger Gaúcho, um dos atletas que chegaram 
para reforçar o time na segunda metade do cam-
peonato, enalteceu a campanha realizada dentro 
da Copa RN, mas pediu "pés no chão" diante do 
adversário da final. Para ele, não existirá favorito 
nos dois confrontos pela decisão, e quem conse-
guir aplicar melhor seu jogo certamente sairá 
com o título do torneio.

"Nosso 2º turno foi muito bom. Conseguimos 
ganhar o título fora de casa contra uma equipe 
que estava em ascensão para chegar na condição 
de disputar a final geral. Sobre o ABC, é uma 
equipe forte, e apesar de ter sido eliminada turno 

tem uma equipe qualificada. A gente sabe que 
em clássico não existe favorito, cada jogo é um 
campeonato à parte. Será uma partida muito 
dura. Vamos respeitar o adversário mas tam-
bém vamos impôr nosso ritmo", adiantou o 
camisa 10 americano.

Nos dias que antecederam a primeira 
partida da final, tanto ABC quanto América 
optaram por fechar os treinamentos para não 
dar brechas ao adversário. Felipe Guedes, vo-
lante e capitão abecedista, disse acreditar 
que o suspense montado em torno do jogo 
é válido, embora as equipes já tenham 
se enfrentado três vezes na temporada 
(com 2 vitórias para o ABC e 1 para o 
América). 

"Cada jogo tem sua história. Os times 
já se conhecem, e mesmo sabendo que do 
primeiro clássico para cá aconteceram 
muitas modificações, acredito que o sus-
pense é válido. Do lado de lá também 
estão usando essa estratégia. Creio que 
dá pra surpreender o time deles, mas 
também precisamos ter cuidado para 
não sermos surpreendidos. Vamos ten-
tar defender nossa condição, tentar con-
quistar o tetra e quem errar menos vai se 
sobressair", declarou.

Por ter sido o primeiro colocado na 
classificação geral do campeonato, com 
31 pontos, o América ganhou a con-
dição de disputar a segunda partida 
da final dentro de casa (Arena das 
Dunas), e justamente por isso o jo-
go desta quarta-feira, primeiro da 
série, será disputado na casa do 
ABC (que somou 29 pontos). Em 
caso de igualdade no placar 
final ao término dos 180 
minutos, a disputa do 
título irá para os pê-
naltis, sem vantagem 
para ninguém.

Rodrigo Rodrigues e Adriano Par-
dal são as esperanças de gols em 
ABC e América, respectivamente

ABC e América abrem disputa pelo título 
estadual nesta quarta no Frasqueirão
Rivais se enfrentam pela primeira partida da final do Campeonato Potiguar nesta quarta-feira, 17; por ter tido melhor 
campanha na classificação, América garantiu direito de jogar o segundo duelo dentro de seus domínios, na Arena das Dunas

Decisão

Fotos: Andrei Torres e José Aldenir
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Depois de reunião de represen-
tantes do ABC com a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU), ocorrida na manhã desta 
terça-feira, 16, o órgão anunciou 
que três linhas de transporte co-
letivo funcionarão até 1 hora após 
o clássico desta quarta-feira, 17, 
que acontece no Frasqueirão, entre 
ABC e América.

Por ocasião da partida, marca-
da para as 21h30, jogo de ida da fi-
nal do Campeonato Potiguar 2019, 
toda a frota de ônibus das linhas 
26 (Soledade II/Ponta Negra), 73 
(Santarém/Ponta Negra) e 83 (Fe-
lipe Camarão/Ponta Negra) terão 
acréscimos no horário de funciona-
mento, fazendo o itinerário até 1 

hora após o jogo.
Ao término da partida, toda a 

frota ficará estocada nas proximi-
dades do Posto Shell, na Rota do 
Sol, para fazer o transporte de re-
torno dos torcedores às suas casas.

Tanto para ir do Conjunto Pon-
ta Negra ao estádio como no tra-
jeto inverso, os torcedores do ABC 
podem utilizar gratuitamente o 
Expresso Frasqueirão, que funcio-
nará duas horas antes do jogo até 
uma hora após.

Participaram da reunião o 
conselheiro do Alvinegro, Wilson 
Cardoso, o Secretário Adjunto de 
Transportes, Clodoaldo Cabral, e 
Nadja Soares, do Departamento de 
Estudos e Projetos. Rivais se enfrentam hoje pela primeira partida da final do Campeonato Estadual

STTU anuncia horários especiais de linhas 
de ônibus para clássico no Frasqueirão

ABC x América

José Aldenir / Agora RN

Um dos cartões postais da 
cidade do Natal serviu como 
inspiração para a Federação 
Norte-rio-grandense de Fu-
tebol (FNF) homenagear o 
Parque da Cidade Dom Ni-
valdo Monte como o troféu 
do vencedor do Campeonato 
Potiguar 2019. A obra pro-
jetada pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer em 2006, é um dos 
principais pontos de preser-
vação da mata atlântica no 
estado, sendo uma Zona de 
Proteção Ambiental.

A taça será entregue ao 
campeão Estadual deste ano, 
em decisão realizada com 
o Clássico Rei entre ABC e 
América. Os jogos serão re-
alizados nos dias 17 e 24 de 
abril, no Estádio Frasqueirão 
e na Arena das Dunas, com 
transmissão da Inter TV RN 
para todo o Rio Grande do 
Norte.

Nesta segunda-feira, 15, 
estiveram no Palácio Felipe 
Camarão em reunião com 
prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, o presidente da Câmara 
Municipal de Natal, Pauli-
nho Freire; o presidente da 
FNF, José Vanildo da Silva; 
o presidente do ABC Futebol 
Clube, Fernando Suassuna; o 
presidente do conselho deli-
berativo do América Futebol 
Clube, José Rocha; e o diretor 
comercial do América, Ricar-
do Valério.

Troféu do Estadual  
homenageia 
Parque da Cidade 
Dom Nivaldo Monte

Clássico Rei

Special Counsel Robert Mueller

Divulgação / Assessoria


