
Rita de Cássia
agita São João do 
Povo na zona Norte

Tirullipa faz em 
Natla retrospectiva 
de sua carreira

Projeto apresenta 
programação para 
toda a família

Programação gratuita 
organizada pela Prefeitura 
terá atrações a partir de hoje.

Comediante se apresenta 
em sessão dupla no Teatro 
Riachuelo neste fim de semana.

Dança, música, teatro, lazer, 
gastronomia e saúde estão 
entre as atrações.
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A proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que 
limita gastos do Governo do 
Rio Grande do Norte poderá 
entrar na pauta de votação 
da Assembleia Legislativa na 
próxima semana. O relatório 
final da PEC do Teto de 
Gastos, como é chamada a 

proposta encaminhada pela 
governadora Fátima Bezerra, 
será apreciado pela Comissão 
Especial formada para discutir 
o tema na quinta-feira, 13.

Após a apresentação 
do relatório – do deputado 
Francisco do PT –, ainda 
na quinta-feira, o texto será 

entregue para a Mesa Diretora 
da Assembleia, que terá a 
função de colocar o projeto na 
pauta das sessões ordinárias.

Segundo o deputado 
estadual Gustavo Carvalho 
(PSDB), que é o presidente da 
Comissão, o texto final da PEC 
não deverá ter mudanças. 

Assembleia deve votar 
teto de gastos da forma 
como Fátima enviou

Limite de despesas 03
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Sorte 10

Quem querQuem quer
dinheiro?

Mega-Sena sorteia neste 
sábado prêmio estimado 
em R$ 70 milhões. Apostas 
podem ser feitas até às 19h em 
qualquer lotérica do País.

Tirullipa faz em 
Natla retrospectiva 
de sua carreira
Comediante se apresenta 
em sessão dupla no Teatro 
Riachuelo neste fim de semana.

Humor 

Governo do Estado 
vai fazer revisão no 
Restaurante Popular

Metade da água 
produzida no RN se 
perde na distribuição

TSE nega recurso, e 
Beto Rosado segue 
deputado federal

Sérgio Soares 
mexe no ABC para 
encarar Imperatriz

América quer 
garantir liderança 
de seu grupo

Baixa procura faz gestão 
estadual pagar refeições não 
consumidas no programa.

Companhia de Águas explicou 
que tem atuado para combater 
perdas operacionais.

Por unanimidade, ministros do 
TSE confirmaram decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral do RN.

Maior problema é Anderson 
Rosa, que vai cumprir 
suspensão automática.

Se confirmar o 1º lugar, o 
time garante o jogo da volta 
da 2ª fase dentro de casa.

Distorção 07 Desperdício 10 Eleições 03

Série C 16 Série D 16

Treinador busca recuperar o time Moacir Júnior prepara elenco

Canindé Pereira / América FC

Divulgação
Divulgação
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MUDANÇAS NO ICMS
A Secretaria Estadual de 

Tributação estuda propor à 
Assembleia mudanças na lei que 
regulamenta a cobrança de ICMS 
no Estado. Uma das alterações 
pode acontecer na área das 
penalidades aplicadas a empresas 
que devem ao Fisco. A proposta é 
melhorar as condições para que 
inadimplentes paguem sua dívida. 

SUAVIZAÇÃO DA PENA
Entre as alterações pensadas, 

a Tributação prevê aumento 
de até 70% nos descontos das 
multas, aumento dos prazos para 
o pagamento e parcelamento dos 
débitos e a redução do percentual 
de majoração da multa em caso 
de reincidência.

CESTA BÁSICA
O preço médio da cesta 

básica em Natal apresentou 
em maio queda de 0,98% ao se 
comparar com abril, segundo 
dados do Dieese. O valor médio 
foi de R$ 406,07, o que deixa a 
capital potiguar com o terceiro 
menor preço do conjunto de 
alimentos entre as capitais do 
País, perdendo apenas para João 
Pessoa (PB) e Salvador (BA).

CARTA
Governadores assinaram 

nesta quinta-feira uma carta 
que faz um apelo ao Congresso 
para que Estados e municípios 
sejam mantidos na reforma da 
Previdência, em tramitação 
na Câmara. Segundo o jornal 
O Estado de S. Paulo, 25 
governadores - incluindo a 
potiguar Fátima Bezerra - 
assinaram uma segunda versão 
do texto. A primeira expressava 
"veemente repúdio" à exclusão 
dos estados da reforma.

PLANTA NATAL
O prefeito Álvaro Dias vai 

lançar nesta sexta-feira, 7, 
às 9 horas, o novo Plano de 
Arborização de Natal. Intitulado 
de “Planta Natal”, o programa 
tem a meta de distribuir 70 
mil mudas por toda a cidade. O 
lançamento ofi cial acontecerá na 
Praça Miguel Carrilho, conhecida 
como Praça do Pescador, na Praia 
do Meio.

SECRETÁRIA
A professora Justina Iva (foto) 

assumiu nesta quinta-feira a 
Secretaria Municipal de Educação 
de Parnamirim. Na posse, a nova 

secretária elencou como metas 
a melhora da infraestrutura 
das escolas, o maior ingresso de 
estudantes na rede pública e a 
melhora no desempenho escolar.

PONTO FACULTATIVO
A vereadora Divaneide Basílio 

(PT) é autora de um projeto de 
lei que propõe que a Câmara 
Municipal do Natal adote regime 
de ponto facultativo, durante a 
realização dos jogos da Copa do 
Mundo Feminina de Futebol, 
para os servidores da Casa 
nos jogos da seleção brasileira. 
Na edição deste ano, será a 
primeira vez que os jogos serão 
transmitidos pela TV aberta. O 
Brasil estreia no domingo, às 10h, 
contra Jamaica.
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Dilema é quando um andarilho se depara com uma 
bifurcação na estrada e precisa decidir qual das trilhas 
seguir. É também quando se está diante de dois doces 
aparentemente deliciosos com dinheiro para comprar 
apenas um. 

O dilema diante do qual se encontra a governadora 
Fátima Bezerra é bem mais complexo porque, na verda-
de, é um trilema, uma escolha difícil entre três opções, 
cada uma das quais, pelo menos à primeira vista, inacei-
tável ou desfavorável.

Assim, o Rio Grande do Norte iniciou esta semana 
a discussão de suas prioridades para aderir ao Plano de 
Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF) proposto pelo go-
verno federal. 

E, acreditem, há muito em jogo.
O programa vai socorrer estados endividados, per-

mitindo a recuperação da capacidade de pagamento 
até 2022. Em troca, os entes federados fi cam obrigados 
a cumprir algumas (ou muitas) regras de ajuste fi scal. 

A expectativa é de que o governo potiguar consiga 
R$ 1,1 bilhão em ajuda fi nanceira desde que escolha três 
entre oito opções disponíveis no cardápio.

Para citar três possibiliades, ou privatiza empresas 
públicas, como a Caern, coisa que aparentemente a go-
vernadora, por convicção ideológica, não quer fazer; ou 
reduz signifi cativamente incentivos fi scais e contraria o 
discurso do secretário de Desenvolvimento Econômico, 

que não fala em outra coisa; ou, o que é mais provável, 
consegue com que a Assembleia aprove o teto dos gas-
tos, cuja comissão já foi formada.

Ao Agora RN, o secretário estadual de Planejamen-
to e Finanças, Aldemir Freire, já sinalizou a intenção de  
limitar o tamanho do gasto à despesa do ano anterior 
acrescida de até 70% do crescimento da receita.

Se fi zer bem o dever de casa, o secretário acredita, 
sim, que seja possível receber o doce de cerca de R$ 
1,1 bilhão, um dinheiro ainda insufi ciente para se ir do 
inferno ao céu, mas tremendamente importante neste 
momento em que a administração trabalha de manhã 
para ter o que comer na hora do almoço.

Enquanto o próprio governo Bolsonaro cria difi -
culdades seguidas no Congresso para a aprovação da 
reforma da Previdência e, como resultado, é obrigado a 
contingenciar mais e mais recursos públicos, o governo 
Fátima já sabe que nada será tranquilo daqui para frente.

O rombo de estados e municípios, que duplicou nos 
últimos quatro anos, chegou faz tempo em Brasília, on-
de os dilemas fi scais prosperam e já ameaçaram excluir 
os entes federados caso eles não queiram colaborar a 
tempo. Hoje, o Rio Grande do Norte amarga a nota C 
no índice de capacidade de pagamento (CAPAG), que 
mede a capacidade do ente público em arcar com des-
pesas de curto prazo. 

E o “trilema” está posto. E que “trilema”.

O “trilema” de Fátima
JEAN PAUL PRATES

ARTIGO
► Senador da República

A operação de venda de ações da 
BR Distribuidora – em uma quantida-
de que coloque em risco o comando 
administrativo e o controle acionário 
da companhia pela Petrobras – po-
derá provocar signifi cativos prejuízos 
para a estatal de petróleo e seus acio-
nistas, o governo e a própria popula-
ção brasileira. Esta é a conclusão de 
estudo que eu e a minha assessoria 
fi zemos, e que encaminhamos ao 
presidente do Conselho de Adminis-
tração da Petrobras, Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, e aos demais integrantes 
daquele colegiado. O alerta também 
foi feito ao Tribunal de Contas da 
União, Ministério de Minas e Energia 
e à Comissão de Valores Mobiliários. 

Ao mesmo tempo em que enviei 
o documento – que intitulamos “A 
importância da BR Distribuidora para 
o sistema Petrobras e para o país” – 
cobrei dos conselheiros informações 
sobre as premissas que nortearam a 
Petrobras a cogitar a possibilidade de 
se desfazer do controle acionário da 
BR. Quero conhecer o estudo econô-
mico, os critérios de avaliação econô-
mico-fi nanceiros, a avaliação de riscos 
e os procedimentos utilizados para a 
elaboração desse material. 

Hoje, 28,75% das ações da BR Dis-
tribuidora pertencem a investidores 
privados. Até admito que a Petrobras 
reforce o seu caixa negociando mais 
ações da BR na bolsa de valores, mas, 
de forma alguma concordo que a em-
presa deixe de controlar a distribui-
dora. No primeiro trimestre de 2019, 
a empresa registrou uma alta de 93% 
em ralação ao mesmo período do ano 
passado. O resultado positivo não é 
novidade. A empresa fechou o seu 
balanço em 2018, por exemplo, com 
um lucro de R$ 3,2 bilhões. Foi seu 
primeiro resultado anunciado após 
voltar a ter ações negociadas em bol-
sa. A alta foi de 177,4% em relação aos 
números de 2017. Isto signifi ca que 
não é por dar prejuízo que a empresa 
está na lista de privatizações de Paulo 
Guedes e Bolsonaro.

A distribuição dos derivados de 
petróleo no Brasil é liderada por três 
empresas: Ipiranga, Shell e a BR Dis-
tribuidora. Analistas do setor alertam 
que, se o governo abdicar do controle 
da BR, uma das consequências pode-
rá ser um prejuízo signifi cativo para a 
Petrobras, pois a empresa precisa ter à 
sua disposição o mercado interno pa-

ra negociar sua produção, e não fi car 
refém do mercado internacional. 

A BR Distribuidora funciona como 
ponto de equilíbrio para a Petrobras. 
Ela é quem oferece a capilaridade 
necessária para escoar a produção da 
empresa. É a única presente em todos 
os estados brasileiros. Sob o controle 
da Petrobras, é a garantia do abaste-
cimento de combustíveis em todo o 
território nacional. Além do mais, sem 
ela, quem asseguraria o abastecimen-
to de nossas forças armadas nos mo-
mentos de crise?

Razões econômicas também re-
comendam manter a BR Distribuidora 
sob o comando do governo. A venda 
de 31,25% das ações da empresa po-
deria render US$ 2,7 bilhões. Nesta 
hipótese, a Petrobras fi caria com 40% 
das ações. Além de perder o contro-
le, a Petrobras deixaria de lucrar, em 
10 anos, US$ 9,6 bilhões. Por outro 
lado, se o governo negociasse 21,5% 
das ações, mantendo o controle da 
BR Distribuidora, arrecadaria US$ 1,8 
bilhão e manteria a expectativa de 
receber US$ 9,6 bilhões. Ou seja: ao 
invés de um prejuízo de US$ 6,9 bi-
lhões, teria uma lucratividade de US$ 
11,4 bilhões. 

Além do mais, abdicar do con-
trole da BR Distribuidora seria atuar 
na direção oposta à dos concor-
rentes, que têm buscado adquirir 
pontos para distribuir sua produção, 
ao invés de se desfazer deles. A 
Petrobras abriria mão de uma car-
teira com 36 mil clientes e 143 mil 
pontos de entrega, com potencial 
incomensurável para a expansão e 
diversifi cação dos negócios. No atu-
al momento em que o setor de com-
bustíveis passar por uma revisão na 
matriz energética, a capilaridade da 
BR é imprescindível para a Petrobras 
testar e dar escala para tornar viável 
um modelo de negócio com novas 
matrizes. 

A importância da 
BR Distribuidora 

José Aldenir/AgoraRN
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A proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que limita gastos do 
Governo do Rio Grande do Norte 
poderá entrar na pauta de vota-
ção da Assembleia Legislativa na 
próxima semana. O relatório fi nal 
da PEC do Teto de Gastos, como é 
chamada a proposta, será aprecia-
do pela Comissão Especial forma-
da para discutir o tema na próxima 
quinta-feira, 13.

Após a apresentação do relató-
rio – de responsabilidade do depu-
tado Francisco do PT –, ainda na 
quinta-feira, o texto será entregue 
para a Mesa Diretora da Assem-
bleia, que terá a função de colocar 
o projeto na pauta das sessões ordi-
nárias do Legislativo. 

Segundo o deputado estadual 
Gustavo Carvalho (PSDB), que é 
o presidente da Comissão, o texto 
fi nal da PEC não deverá ter mu-
danças. “O texto foi analisado como 
adequado. No início dos trabalhos, 
nós avaliávamos como ‘light’, mas 
decidimos acatar o que foi apresen-
tado pelo governo”, disse ele. 

A Comissão Especial criada 
exclusivamente para analisar o 

projeto ouviu nesta quinta-feira, 
6, o secretário estadual de Planeja-
mento e Finanças, Aldemir Freire. 
Ele apresentou o diagnóstico fi scal 
do Rio Grande do Norte e também 
solicitou celeridade na aprovação 
da PEC do Teto de Gastos. O eco-
nomista revelou que o défi cit no 
orçamento público em 2019 será de 
R$ 1,89 bilhão no Estado.

A expectativa é de que o projeto 
de limitação das despesas permita 
a adesão do Estado no “Plano de 
Promoção do Equilíbrio Fiscal”, 
que é novo programa do governo 
federal de ajuda aos estados endi-
vidados. “A apresentação feita pelo 
secretário Aldemir Freire apontou 
para a importância da inclusão do 
Rio Grande do Norte neste progra-

ma de socorro fi nanceiro federal”, 
relatou Gustavo Carvalho. 

A expectativa do governo es-
tadual é de que a PEC do Teto de 
Gastos seja uma das três medidas 
obrigatórias para aderir ao Plano 
de Promoção do Equilíbrio Fiscal. 
Na última terça-feira, 4, o governo 
Jair Bolsonaro apontou uma lista 
de oito obrigações para ajuste. Os 
estados interessados em participar 
terão de escolher três ações.  

Entre os anos de 2020 e 2027, 
segundo o texto da PEC do Teto 
de Gastos, será proposto o limite 
individualizado para o valor das 
despesas primárias correntes, de-
duzidas das despesas com inativos 
e pensionistas. A regra não vai afe-
tar saúde, segurança e educação.

De acordo com a proposta de 
emenda à Constituição, proposta 
pela governadora Fátima Bezerra, 
o Estado não poderá, a partir de 
2020, gastar mais do que a despe-
sa do ano anterior acrescida de até 
70% do crescimento da receita ou 
a despesa do ano anterior mais a 
correção pela infl ação do mesmo 
período.

Secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, fez exposição a deputados ontem

Assembleia do RN pode votar PEC do 
Teto de Gastos já na próxima semana
Pela proposta do governo, o Estado não poderá, a partir de 2020, gastar mais do que a despesa
do ano anterior acrescida de até 70% do crescimento da receita ou a correção pela inflação

Despesa

João Gilberto / ALRN

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) rejeitou nesta quinta-fei-
ra, 6, por unanimidade, o agravo 
regimental de Fernando Mineiro 
(PT), candidato a deputado fede-
ral em 2018, que buscava reaver o 
mandato perdido. Com a decisão, a 
cadeira na Câmara dos Deputados 
permanece com Beto Rosado (PP).

No julgamento, todos os mi-
nistros do TSE acompanharam 
o voto do relator, ministro Jorge 
Mussi, confi rmando a decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE), de 

dezembro de 2018, que colocou 
Beto Rosado no cargo. 

O caso foi iniciado após recon-
tagem dos votos de Kericles Alves 
Ribeiro, o Kerinho (PDT), que teve 
o registro indeferido pela justiça 
eleitoral. Ele teve os votos anula-
dos em razão de uma falha na can-
didatura para deputado federal, 
pois havia entregue documentos 
obrigatórios fora do prazo. Após 
análise do sistema eleitoral de 
registro, o TRE deferiu a candida-
tura do pedetista, computando os 
8.890 votos obtidos por ele.

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, se reuniu com o ministro 
interino da Cidadania, Lelo Coim-
bra. Acompanhado da secretária 
municipal de Trabalho e Assistên-
cia Social, Andreia Dias, e do depu-
tado federal Walter Alves (MDB), 
o prefeito cumpriu a agenda na 
quarta-feira, 5.

O motivo da visita do prefeito 
foi solicitar a expansão dos pro-
gramas sociais que já funcionam 
no Município em convênio com o 

governo federal. “Estamos confi an-
tes na ampliação das nossas parce-
rias”, escreveu o chefe do Executivo 
natalense em uma rede social.

Um dos programas que têm 
funcionado em Natal e utiliza 
parte dos recursos da União é o 
“Minha Casa, Minha Vida”. Um 
dos condomínios construídos no 
programa é o Village de Prata, no 
Planalto, zona Oeste de Natal, que 
contempla quase 1,8 mil unidades 
habitacionais.

TSE rejeita recurso de Mineiro
e mantém mandato com Beto

Álvaro Dias vai a Brasília buscar 
ampliação de programas sociais

Justiça Eleitoral

Prefeito de Natal

Ex-deputado estadual Fernando Mineiro Deputado federal Beto Rosado 

José Aldenir / Agora RN

O juiz Vallisney de Oli-
veira, da 10ª Vara da Justiça 
Federal em Brasília, aceitou 
denúncia por corrupção apre-
sentada contra o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, o 
empresário Marcelo Odebre-
cht e os ex-ministros Antonio 
Palocci e Paulo Bernardo.

Lula e Palocci são acusa-
dos de terem acertado o rece-
bimento de R$ 64 milhões em 
troca do aumento do limite da 
linha de crédito para exporta-
ção de bens e serviços entre 
Brasil e Angola, em benefício 
da Construtora Odebrecht. 

A Câmara Federal con-
cluiu nesta quinta-feira, 6, a 
análise de um projeto de lei 
que determina a exibição de 
campanhas contra a pedofi lia 
em voos e salas de cinema de 
todo o Brasil. A última comis-
são da Câmara a aprovar o 
projeto, de autoria do deputa-
do federal Fábio Faria (PSD), 
foi a de Constituiçao, Justiça 
e Cidadania. Agora, a propos-
ta via ao Senado. 

“Esse projeto é extrema-
mente importante, porque 
vai fazer, por exemplo, com 
que todos os voos acima de 
uma hora de duração tenham 
a obrigatoriedade de colocar 
um vídeo de combate à pedo-
fi lia. Isso é importante para 
que as pessoas vejam como a 
pedofi lia é um mal que nós te-
mos que combater”, destacou.

Lula, Palocci e 
Paulo Bernardo 
viram réus no 
Distrito Federal

Câmara aprova 
vídeos sobre 
pedofilia em
voos e cinemas

Justiça

Projeto de lei

Prefeito Álvaro Dias (centro) disse estar confi ante na ampliação de programas sociais

Prefeitura do Natal / Cedida

Ex-presidente teria cobrado propina

José Aldenir / Agora RN
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O presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Es-
taduais (Ipern), Nereu Linhares, 
atribuiu à falta de conhecimento 
sobre a Previdência as difi culdades 
econômicas atravessadas hoje pelo 
Rio Grande do Norte.

“A Previdência foi colocada em 
uma situação difícil em virtude de 
más gestões e ignorância sobre es-
se tema”, afi rmou. 

Para o presidente do Ipern, a 
reforma a nível nacional proposta 
pelo governo federal trouxe tanta 
insegurança aos servidores que 
provocou uma enxurrada de pe-
didos de aposentadoria, o que, em 
sua opinião, vai agravar ainda 
mais o problema. 

“Esses pedidos causaram um 
aumento de despesa na folha da 
Previdência e uma diminuição de 
receita”, explicou.

Sobre a reforma proposta pelo 
governo do presidente Jair Bolso-
naro, Nereu interpreta que está 
havendo, com a sugestão do regime 
de capitalização, uma tentativa 

de privatização do atual sistema 
de partição, o que na opinião dele 
“agrada mais aos bancos do que 
aos servidores”. 

Ao programa “Agora em Deba-
te”, que o jornalista Roberto Gue-
des apresenta na 97 FM, Nereu fez 
o seguinte comentário:

“A reforma como está proposta 

não é bom para ninguém, nem para 
servidores públicos, nem para os es-
tados. Ela só é boa para os bancos. 
O que se vê hoje é uma tentativa de 
privatizar a Previdência. Tanto que 
o que se vê hoje proposto de previ-
dência complementar, é que ela seja 
custeada exclusivamente pelos tra-
balhadores, sem que o Estado inter-

fi ra. Isso para os bancos e mercado 
fi nanceiro é maravilhoso. Já para os 
servidores, não”.

O presidente do Ipern aprovei-
tou para reiterar uma crítica an-
tiga às gestões anteriores do RN, 
que, segundo ele, usaram mal o di-
nheiro arrecadado na Previdência .

“Mais de trinta anos atrás 
tínhamos uma previdência supe-
ravitária no Rio Grande do Norte. 
Naquele momento, foram cons-
truídos casas e conjuntos com di-
nheiro da previdência. Aqui tinha 
também o crédito natalino. Era 
pago um décimo quarto salário aos 
servidores, isso também com o di-
nheiro da previdência. Além de ter 
também centro clínico, farmácia 
popular e os empréstimos feitos 
pelo Ipern, tudo vindo da previdên-
cia. Então não tem previdência que 
se sustent e. O dinheiro acabou e 
fi cam dizendo que não sabem como 
isso ocorreu. Se tivessem deixado o 
dinheiro lá para render, como tem 
que ser, isso não teria acontecido”, 
encerrou.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, se reu-
niu nesta quinta-feira, 6, na Secre-
taria Estadual de Segurança Pú-
blica e Defesa Social (Sesed), com 
representantes dos órgãos que fa-
zem parte do Gabinete de Gestão 
Integrada (GGI), para detalhar as 
medidas que foram tomadas nos 
últimos dias em relação ao siste-
ma prisional do Estado.

“Deixamos claro para a so-
ciedade a responsabilidade de 

chamar os demais poderes e ins-
tituições para que, juntos, possa-
mos garantir a tranquilidade e a 
segurança do povo do Rio Grande 
do Norte”, afi rmou a governadora 
Fátima Bezerra.

Para o procurador-geral de 
Justiça, promotor Eudo Rodri-
gues Leite, o fato de a reunião ter 
ocorrido de forma preventiva irá 
auxiliar nos próximos passos da 
segurança pública. “O efeito mais 
importante é estabelecer proto-

colos de atuação, de como será 
gerido se alguma crise venha a 
acontecer", ressaltou.

Participaram, ainda, do encon-
tro nesta quinta-feira o presidente 
da Assembleia Legislativa, Eze-
quiel Ferreira; o vice-presidente 
do Tribunal de Justiça, Virgílio 
Macêdo Júnior; além de demais 
representantes dos poderes, da 
Defensoria Pública do Estado, da 
Polícia Federal e da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

Advogado Nereu Linhares, durante entrevista ao programa "Agora em Debate", na 97 FM

Reforma de Bolsonaro "só é boa para os 
bancos", critica Nereu Linhares, do Ipern

Governadora do RN reúne poderes e discute 
medidas para evitar crise no sistema prisional

Para o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais, reforma a nível nacional 
proposta trouxe insegurança aos servidores e provocou enxurrada de pedidos de aposentadoria

Previdência

Segurança

José Aldenir / Agora RN

Reunião aconteceu nesta quinta-feira

Governo do RN / Reprodução

O Sebrae no Rio Grande 
do Norte vai investir R$ 120 
mil para apoiar, por meio de 
edital, projetos que contribu-
am para fortalecer a ativi-
dade turística e aumentar o 
fl uxo de visitantes nas nove 
cidades inseridas na Rota 
Natal e Litoral do programa 
Investe Turismo RN.

Os eventos poderão aconte-
cer nas cidades de Natal, Par-
namirim, Extremoz, Maxaran-
guape, São Miguel do Gostoso, 
Touros, Baia Formosa, Tibau 
do Sul e Galinhos, entre agosto 
e novembro deste ano ou entre 
março e maio de 2020.

Sebrae lança 
edital para apoiar 
eventos turísticos

Investimento

Gestor do projeto, Yves Guerra

Moraes Neto / Sebrae RN

O deputado estadual Klé-
ber Rodrigues (Avante) apre-
sentou um projeto de lei na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte que amplia a 
participação de farmacêuticos 
no comércio de varejo.

Segundo a proposta, a ca-
da R$ 100 mil de faturamento 
das farmácias, os estabele-
cimentos potiguares fi carão 
obrigados a contratar mais 
um profi ssional.

Projeto amplia 
quantidade de 
farmacêuticos

No RN
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O juiz da Vara das Execuções 
Penais de Natal, Henrique Bal-
tazar, alertou para a necessidade 
do Estado “manter a rigidez” para 
conter uma nova onda de violência 
no presídio de Alcaçuz, em Nísia 
Floresta, a exemplo do que aconte-
ceu em janeiro de 2017.

Ao comentar o motim ocorrido 
na unidade na última quarta-fei-
ra, 5, Henrique Baltazar lembrou 
que “as facções criminosas estão 
querendo voltar a ter o controle dos 
presídios e que estes pequenos inci-
dentes têm, justamente, a intenção 
de se transformar em coisa maior”. 

Em entrevista ao programa 
Agora em Debate, do jornalista Ro-

berto Guedes, da rádio Agora FM 
(97,9 FM), Baltazar avaliou que o 
sistema carcerário se encontra sob 
controle, mas o Estado precisa me-
lhorar as condições de trabalho dos 
agentes penitenciários. 

Para o magistrado, uma das 
alternativas seria ampliar pro-
gressivamente a articulação com 
as demais forças de Segurança do 
Estado para “combater as facções 
criminosas”. Ele ressalta que o atu-
al sistema de trabalho no controle 
dos presídios deve ser mantido. 
“As facções vão continuar sempre 
lutando para impedir que o Esta-
do continue atuando fi rmemente”, 
advertiu.

Baltazar reiterou que o Estado 
não pode abrir mão do mando nas 
penitenciárias porque esta é a úni-

ca forma de garantir a segurança 
pública no RN.

Sobre a possível abertura de 
mais três pavilhões no complexo 
prisional de Alcaçuz, o juiz alertou 
que não será possível ampliar o nú-
mero de vagas sem ter um pessoal 
qualifi cado e sufi ciente para gerir a 
administração dos locais. 

“Ampliar o número de vagas 
sem ter o controle absoluto pode 
se tornar uma situação grave e 
decorrer em transtornos futuros, 
com novos ataques ou mesmo re-
beliões”, alertou. O magistrado 
fez, ainda, apelo pela convocação 
de novos agentes penitenciários 
“É preciso nomear mais agentes, 
e não só isso, é preciso manter um 
aperfeiçoamento contínuo desses 
profi ssionais”, encerrou. Juiz Henriqe Baltazar: "manter rigidez"

Governo do RN precisa endurecer contra 
as rebeliões, diz juiz Henrique Baltazar
Ao comentar o incidente da última quarta-feira em Alcaçuz, o juiz de Execuções Penais disse que
as facções criminosas já começam a ensaiar a retomada do poder dentro das cadeias potiguares

Sistema penitenciário

José Aldenir/AgoraRN

RAFAEL LOPES
Repórter

O deputado estadual Ke-
lps Lima (Solidariedade) fez 
um apelo ao Governo do Es-
tado para que seja realizada 
a renovação do contrato com 
a Associação dos Surdos, que 
vence neste mês de junho, 
segundo o parlamentar. Para 
ele, a continuidade do serviço 
é necessária para que os alu-
nos surdos da rede estadual 
de ensino possam compre-
ender as aulas. “Eu faço um 
apelo para que o contrato seja 
renovado imediatamente e 
que ele seja perene, para que 
o serviço tenha continuidade. 
O que eu soube é que o Gover-
no não quer fazer um contra-
to maior com os intérpretes 
para que eles não tenham di-
reitos trabalhistas. Isso é um 
absurdo”, fi nalizou ele.

Kelps pede 
renovação de 
contrato com 
intérpretes 

Educação

sindicatodosmedicos.rn @sinmed.rn @sinmedrn (84) 98701 3795 Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

INFORMATIVO 
SEMANAL

Sinmed e secretário de 
Saúde se reuniram em 
nova audiência

A diretoria do Sindicato dos 
Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed RN) se reuniu na manhã 
desta quinta-feira (6) com o 
Secretário de Saúde do município de 
Natal, George Antunes, para dar 
continuidade as negociações que já 
ocorrem entre o Sinmed e a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS). O primeiro assunto discutido 
foi a portaria sobre a jornada dos 
servidores da saúde, que já foi 
revogada na última semana do mês 
de maio. A portaria será republicada 
e o acordo entre o secretário e os 
médicos é que permanecerá os 10 
plantões, como já era praticado, e os 
outros 2 plantões serão feitos para 
cobertura de pacientes sob 
observações ou pacientes internados. 
Em relação a Estratégia Saúde da 
Família (ESF), George Antunes 
reconheceu que ainda há um atraso 
do segundo grupo. Os 
procedimentos de negociação com a 
secretaria municipal estão em 
andamento para que essa dívida seja 
quitada, mas ainda não há previsão 

para o pagamento. Na ocasião 
também foi discutida a estrutura das 
unidades e condições de trabalho 
dos médicos do município que 
atuam na Maternidade Araken Irerê 
Pinto, além dos serviços prestados 
nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) e Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). O 
secretário se prontificou a receber o 
Sinmed em outro momento para 
discutir soluções para o problema de 
estrutura nas unidades e as 
condições de trabalho dos médicos.

>> Parceria: Você sabia que o 
cartão MasterClin te dá desconto 
de 50% no cinema? Entre em 
contato com o Sinmed RN e solicite 
o seu voucher 3D ou 2D.

>> Cursos: O Sindicato dos 
Médicos do RN, através do 
PROBEM, oferece novas turmas 
dos cursos de informática para o 
ano de 2019. Com o avanço das 
tecnologias e a preocupação 
constante em levar o melhor para 
os médicos, todos os conteúdos dos 
cursos oferecidos foram 
atualizados. Os cursos têm a 
duração de três meses e as aulas 
acontecem uma vez por 
semana.Para se inscrever basta 
ligar para o 3222.0028 ou mandar 
whatsapp para 99934-9642. Os 
cursos são gratuitos e oferecidos 
aos médicos sindicalizados e 
parentes.

>> Cartão de vantagens: O Sinmed 
já começou a entregar os cartões 
de vantagens Masterclin na sede do 
sindicato em Natal e Mossoró. 
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O ex-ministro e presidiário José Dirceu desistiu do 
pedido para cumprir pena no presídio da Papuda, em 
Brasília, onde estaria próximo a sua família. Alegou “falta 
de segurança”. Ele já sinalizava a desistência na noite em 

que se despedia de amigos em Brasília, antes de seguir 
de carro para se entregar em Curitiba: “A Papuda já não 
é a mesma onde cumpri a primeira sentença a do Men-
salão. Não há segurança”, disse.

Falta de segurança faz Dirceu desistir da Papuda

Só para ser do contra, dupla não apoia reforma 

PRESÍDIO DOMINADO
O ex-braço-direito de Lula 

fi cou impressionado quando 
soube do crescente domínio da 
Papuda por uma gangue que 
controla presídios.

ALVOS DE EXTORSÃO
Presos por crime de 

corrupção são alvos de extorsão 
de organizações criminosas em 
presídios. Cobram da família pela 
“segurança” do preso.

OS 300 DA PAPUDA
A notícia de que mais de 

300 presos de facções do tráfi co 
dominariam a Papuda não 

espantou Dirceu, que parecia 
saber disso ao ser preso.

PROTESTO CONTRA MORO
O governador do DF, Ibaneis 

Rocha, protestou contra o 
ministro Sérgio Moro quando 
Marcola, bandido nº 1 do País, foi 
levado para a Papuda.

MEU PIRÃO PRIMEIRO
Dos 18 embaixadores 

designados ao exterior, o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, só permitiu que 
três fossem sabatinados e um 
votado no plenário. Até que Jair 
Bolsonaro ceda à sua pressão 
para nomear o diplomata Pedro 
Bório para chefi ar a embaixada 
em Washington.

ROMA NO ROTEIRO DE FÉRIAS
Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia diz não ter 
indicados no governo, mas, a 
seu pedido, Davi Alcolumbre fez 
o plenário do Senado aprovar a 
indicação do seu assessor Helio 
Ramos como embaixador em 
Roma. 

MILITANTES DE IPHONE
Em audiência no Senado 

PODER SEM PUDOR

DISQUE-HÉLIO
Enfrentando o notório boêmio Hélio 

Garcia na disputa pelo governo de Minas, 
nos anos 90, o governo tucano lançou 
um “disque-pileque”. Era um telefone 
disponibilizado para quem, depois de 
entornar uns copos, não se sentisse em 
condições de dirigir. Um PM seria destacado 
para conduzir o carro até em casa. A vice 
tucana Dorothéa Werneck ironizou: “Pronto. 
Já estão usando a máquina do Estado em 
favor do Hélio Garcia.”

Flávio Dino (PCdoB) não parece perder o 
sono com a situação do Maranhão, atolado em 
dívidas e pagando preço alto pelos desacertos 
da sua gestão. 

Ele é contra a reforma da Previdência 
e se isolou com o petista Rui Costa (Bahia) 

contra a carta dos demais 25 governadores 
pela manutenção dos estados e municípios no 
projeto. Eles são contra porque a proposta é 
de Jair Bolsonaro, ainda que disso dependa 
a recuperação dos milhões de empregos 
deletados nos governos do PT.

O ROMBO MARANHENSE
Só na previdência do Maranhão de Flávio 

Dino, o rombo chega a R$2,5 bilhões. E a reforma 
faria o Estado economizar R$6,2 bilhões.

ECONOMIZAR PARA QUÊ?
A Bahia pode economizar R$29 bilhões nos 

próximos 10 anos com reforma. Para Rui Costa e 
Flávio Dino, o importante é fi car contra. 

MUDANÇAS NO PROJETO
Menos obtuso, Rui Costa até já se colocou 

favorável à reforma da Previdência, mas com 
algumas mudanças.

O Mercosul ficou 
muitos anos em torno de 
uma ideologia obsoleta”

Ministro Paulo Guedes 
(Economia), 
com o presidente Bolsonaro, em 
visita à Argentina

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

sobre a semana do Meio 
Ambiente, alguns índios pareciam 
obedecer a ordem de ONGs 
para virar as costas ao ministro 
Ricardo Salles, enquanto faziam 

selfi es em caros celulares.

ARTICULAÇÃO À DERIVA
Como desarticulados 

governistas à beira de um 
ataque de nervosos, o chefe 
da articulação política, Onyx 
Lorenzoni (Casa Civil), fl anava 
em Buenos Aires na visita ofi cial 
do presidente Jair Bolsonaro.

PLENÁRIO FANTASMA
O plenário da Câmara 

registrava a presença de 418 
deputados federais, às 13h30 
desta quinta-feira, mas apenas 
oito deles estavam realmente 
presentes. A maioria já tinha ido 
para seus estados.

PENSANDO BEM...
...ao menos por enquanto, 

como observa o advogado Paulo 
Cunha, Neymar passou no VAR.

A Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, órgão que in-
tegra o Ministério Público Federal, 
encaminhou nesta quarta-feira, 5, 
uma nota técnica aos parlamen-
tares que analisam a proposta de 
reforma da Previdência.

No documento, a Procuradoria 
é taxativa ao afi rmar a inconstitu-
cionalidade da proposta que pre-
tende alterar o sistema previden-
ciário no Brasil. De acordo com o 
órgão, o estabelecimento de um no-
vo regime com base em um modelo 
de capitalização altera o princípio 
da solidariedade estabelecido como 
núcleo central da Constituição Fe-
deral de 1988.

Na nota técnica, o órgão do Mi-
nistério Público Federal ressalta 
que a Constituição de 1988 traz, 
espalhadas em seu corpo, normas 
que traduzem políticas públicas 
tendentes a superar a desigualda-
de histórica que marca a sociedade 
brasileira. O dispositivo que mais 
densifi ca esse princípio é o artigo 
195, segundo o qual a seguridade 
social será fi nanciada por toda a so-

ciedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recur-
sos provenientes dos orçamentos 
da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, bem co-
mo de contribuições sociais.

“A ideia força da capitalização 
proposta pela reforma da previdên-
cia – comumente chamada de 'pou-
pança individual' – é a do máximo 
egoísmo, em que cada qual orienta 
o seu destino a partir de si, exclusi-
vamente", critica.

O Conselho Regional de Medi-
cina do Rio Grande do Norte (Cre-
mern) lamentou as defi ciências 
na assistência aos pacientes que 
necessitam tratamento por parte 
da cirurgia vascular, em especial 
aos portadores de “pé diabético”. 
De acordo com o órgão, a má assis-
tência prestada pelo serviço públi-
co de saúde tem provocado "graves 
consequências, com amputações e 
mortes evitáveis".

Em repúdio ao anúncio, pela 
Secretaria Estadual de Saúde, 
do fechamento do Hospital Ruy 

Pereira, o Cremern afi rmou que 
recentes decisões do governo es-
tadual "vão de encontro às reais 
necessidades" da área de saúde.

"As defi ciências se originam 
na assistência primária, quando 
o paciente portador de diabetes 
é assistido de forma inadequada 
e evolui para graves complica-
ções. Não há leitos sufi cientes 
para assistir de forma apropria-
da estes pacientes. Há medidas 
que devem ser tomadas para 
evitar o agravamento", desta-
cou o conselho.

Capitalização da Previdência é 
"egoísmo", dizem procuradores

Conselho de Medicina critica
má assistência para diabéticos

Reforma

Repúdio

Constituição determina que seguridade social será 
financiada por toda a sociedade, argumenta MPF

Hospital Ruy Pereira, referência em cirurgia vascular, será fechado pelo Governo do RN

Reforma é inconstitucional, alega MPF

Pedro Ventura / Agência Brasil
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Internacionais

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra 
do Reino Unido, Theresa May, iniciaram nesta quinta-feira, 6, as 
celebrações do 75º aniversário do desembarque na Normandia, até hoje 
o maior já feito em toda a história. As comemorações são acompanhadas 
pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e numerosos 
veteranos da Segunda Guerra Mundial - dezenas deles presentes no Dia 
D, data que marcou o início do fi m do domínio nazista na Europa. 

Enfermeiro teria matado 85 pacientes
Um tribunal alemão condenou 

um ex-enfermeiro nesta quinta-
feira, 6, à prisão perpétua pelo 
assassinato de 85 pacientes, 
um dos casos mais graves de 
assassinato em série da história 
recente do país. Niels Högel, de 
42 anos, foi declarado culpado 
pelo assassinato dos pacientes por 
meio de injeção nos hospitais em 
que trabalhou entre 2000 e 2005.

China empresta dois
pandas a Moscou

O dirigente da China, Xi 
Jinping, presenteou dois pandas 
ao zoológico de Moscou em uma 
cerimônia com Vladimir Putin 
nesta quinta-feira, 6. O gesto foi 
descrito pelo presidente russo 
como um sinal do fortalecimento 
da confi ança e do respeito entre os 
dois países.

Eduardo Munoz / Reuters

Getty Images

EFE / Miguel Gutierrez

Europa comemora os 75 anos do Dia D
Ian Langsdon / Reuters

O Governo do Rio Grande do 
Norte estuda remanejar a oferta de 
refeições entre as 52 unidades em 
funcionamento do Restaurante Po-
pular. A meta é corrigir distorções 
do programa, como a baixa procura 
por alimentação em algumas das 
34 cidades benefi ciadas. A subutili-
zação dos restaurantes tem levado 
o Estado a pagar por pratos que 
não são consumidos.

A situação é investigada pela 
Controladoria-Geral do Estado 
(Control), que revisa contratos e 
caminha para concluir que há um 
superdimensionamento do progra-
ma. Até o fi nal do mês de junho, 
um relatório da auditoria será 
apresentado pelo órgão, que deve-
rá apontar também sugestões de 
mudança na prestação do serviço.

De acordo com a secretária de 
Trabalho, Habitação e Assistên-
cia Social (Sethas), Íris Oliveira, 
a baixa utilização de unidades do 
Restaurante Popular pode ser ex-

plicada pela má escolha das regi-
ões benefi ciadas e pela quantidade 
exagerada de unidades no Estado. 
Ela chama a atenção para o fato 
de que o Rio Grande do Norte tem 
quase seis vezes mais o número de 
restaurantes que a Paraíba – que 
tem 9 unidades do tipo.

“A ideia desse programa é 
colocar unidades em bairros peri-
féricos, de maior concentração de 
população em situação de vulne-
rabilidade, ou em áreas comerciais 
com grande fl uxo de trabalhado-
res, para benefi ciar pessoas que 
não têm acesso à alimentação ou 
a população em situação de rua. 
Mas, aqui no RN, temos restau-
rantes que estão fora desse círculo. 
A localização muitas vezes não é a 
melhor para atender a população 
que necessita”, contou a secretária, 
em entrevista aos jornalistas Tiago 
Rebolo e Marcelo Hollanda no pro-
grama Manhã Agora, da 97 FM.

Íris Oliveira ressaltou que a 

abertura de novos restaurantes 
populares deve ser condicionada a 
estudos criteriosos de viabilidade, 
que considerem a realidade socioe-
conômica do lugar. Esse processo, 
segundo tem demonstrado prelimi-
narmente a auditoria da Control, 
não aconteceu no governo anterior.

Por causa da instalação indis-

criminada de unidades na gestão 
passada, têm sobrado refeições nos 
restaurantes. Em alguns casos, a 
procura da população não preen-
che 50% da oferta. “Nesses casos, 
nós já procedemos com a aplicação 
daquilo que a Lei de Licitações per-
mite, que é a redução de até 25% 
nos contratos. Com isso, até março 

do ano passado, já havíamos econo-
mizado em torno de R$ 2 milhões”, 
relatou a titular da Sethas.

Atualmente, as 112 unidades 
de três programas de segurança 
alimentar do Governo do Estado 
– Restaurante Popular, Café do 
Trabalhador e Sopa Cidadã – con-
somem aproximadamente R$ 5 mi-
lhões por mês. Essa verba é quase 
toda oriunda do Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza – composto por 
2% da arrecadação do ICMS cobra-
do sobre bens supérfl uos compra-
dos no Estado (cigarros e bebidas).

Segundo a secretária de Traba-
lho, Habitação e Assistência Social, 
medidas para equilibrar a despesa 
são estudadas pela pasta e pela 
Control. “O programa vai conti-
nuar, mas a nossa preocupação é 
assegurar que o serviço chegue pa-
ra a população e que o Estado não 
pague por serviços que não estão 
sendo prestados”, encerrou a secre-
tária Íris Oliveira.

Durante as eleições para o Go-
verno do Estado em 2018, o Minis-
tério Público Eleitoral usou distor-
ções identifi cadas nos programas 
sociais de segurança alimentar pa-
ra pedir a cassação da candidatura 
do então governador, Robinson 

Faria. Em uma denúncia de 81 pá-
ginas, a Procuradoria apontou que 
houve “uso eleitoreiro” de projetos 
sociais para benefi ciar a campanha 
de Robinson.

Apenas em 2018, ano eleitoral, 
foram inauguradas no Rio Grande 

do Norte 41 unidades do Restau-
rante Popular, entre reformas e 
novos prédios.

Na acusação, que não foi aca-
tada pela Justiça Eleitoral, citou 
o exemplo de uma unidade do So-
pa Cidadã que foi inaugurada em 

Pau dos Ferros, no Oeste Potiguar, 
um dia depois de uma carreata da 
campanha de Robinson. “Não há 
como negar que os representados 
foram altamente benefi ciados pelo 
uso promocional da distribuição 
gratuita de bens”, ressaltaram os 

procuradores no processo.
Nos programas de segurança 

alimentar, o Governo do Estado 
subsidia parte das refeições. No ca-
so do Restaurante Popular, a popu-
lação de baixa renda pode almoçar 
ao custo simbólico de R$ 1,00.

Restaurantes populares funcionam de segunda a sexta, com almoços a R$ 1,00

Baixa procura faz Estado pagar refeições 
não consumidas no Restaurante Popular
Até o final do mês de junho, um relatório de auditoria será apresentado pela Controladoria-Geral do Estado, que deverá 
apontar também sugestões de mudança na prestação do serviço. Atualmente, há 52 unidades do Restaurante Popular no RN

Programa social

Demis Roussos / Governo do RN

MP identificou “uso eleitoreiro” de programas por Robinson

 "Me fez sentir estuprada",
diz Madonna sobre jornal

A cantora Madonna publicou 
um desabafo em seu perfi l 
no Instagram criticando uma 
jornalista que a entrevistou 
para uma reportagem do The 
New York Times. “A jornalista 
que escreveu esse artigo passou 
dias e horas e meses comigo e 
escolheu focar em coisas triviais e 
superfi ciais. (...) Isso me faz sentir 
estuprada", escreveu.



SEXTA-FEIRA, 07.06.2019Cidades8



SEXTA-FEIRA, 07.06.2019 Cidades 9



SEXTA-FEIRA, 07.06.2019Geral10

Memearia

O concurso 2.157 da Me-
ga-Sena não teve acertadores 
no prêmio principal. 

Os números sorteados fo-
ram: 31 - 33 - 34- 35 - 39 - 48.

A quina - cinco números - 
teve 188 ganhadores, caben-
do a cada um deles R$ 21,38 
mil.

A quadra - quatro núme-
ros - registrou 8.779 acerta-
dores. Cada um fi cará com 
R$ 653,98.

O próximo sorteio da Me-
ga-Sena será no sábado, 8. A 
previsão é de um prêmio de 
R$ 70 milhões.

Para concorrer ao prêmio, 
o apostador tem até as 19h 
para ir a uma lotérica cre-
denciada pela Caixa e pagar 
um valor de R$ 3,50 por uma 
aposta simples. Também é 
possível jogar pelo computa-
dor, tablet ou celular.

A chance de acertar as 
seis dezenas da Mega com um 
jogo simples é de uma em 50 
milhões de possibilidades de 
combinações.

Mega-Sena
vai sortear
R$ 70 milhões
no sábado

Sorte

Apostas podem ser feitas até 19h

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

Apesar da crise hídrica enfren-
tada desde 2013, tendo hoje 144 
dos 167 municípios em situação 
de emergência por conta da seca, o 
Rio Grande do Norte perde 50% da 
água potável durante o serviço de 
distribuição, seja por problemas de 
vazamentos ou por causa de liga-
ções clandestinas, segundo estudo 
do Instituto Trata Brasil publicado 
na última quarta-feira, 5.

Segundo a pesquisa, que utili-
za os dados do Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento 
(SNIS), referentes ao ano de 2017, 
as perdas também correspondem 
aos volumes de água consumidos, 
mas não autorizados nem fatura-
dos, decorrentes de erros na medi-
ção dos hidrômetros, por fraudes, 
ligações clandestinas ou mesmo 

por falhas no cadastro comercial.
A perda de 50% na distribuição 

signifi ca que, a cada 100 litros de 
água captada, tratada e pronta pa-
ra ser distribuída, 50 litros são des-
perdiçados. Com as falhas, o Rio 
Grande do Norte registrou uma 
perda de 48% no faturamento com 
o serviço, segundo o Trata Brasil. 

A Companhia de Águas e Esgo-
tos do Rio Grande do Norte (Caern) 
confi rma as perdas de 49,9% de 
perdas totais. 

A empresa diz que realiza 
ações de combate às perdas ope-
racionais que se concentram so-
bretudo em controles de pressão, 
macromedição, substituição de ra-
mais e de redes de água, pesquisa 
e combate a vazamentos, dentre 
outras medidas.

A Câmara dos Deputados apro-
vou uma proposta de emenda à 
Constituição que altera o rito das 
votações de medidas provisórias. 
A matéria, originada do Senado, 
teve relatoria do deputado federal 
potigaur Walter Alves (MDB), que 
modifi cou o texto aprovado. Foram 
351 votos favoráveis e nenhum 
contra. Agora, a PEC retorna para 
análise dos senadores.

De acordo com Walter Alves, 
a aprovação da PEC é um avanço 

nos trabalhos do Congresso Na-
cional. “Construímos novas regras 
para a tramitação das medidas 
provisórias com critérios importan-
tes. Fico feliz com a aprovação da 
matéria com as modifi cações que 
propomos na comissão especial”, 
diz Walter Alves.

Aprovado pela Câmara, o re-
latório do deputado potiguar esta-
belece que, em vez de em uma Co-
missão Mista (Senado e Câmara), 
a MP deve passar por comissões 

especiais de cada uma das duas 
casas legislativas.

Outra proposta aprovada es-
tabelece, em substituição ao prazo 
atual de 60 dias prorrogáveis por 
mais 60 dias, que a medida perde-
rá a efi cácia se não for aprovada 
em 80 dias pela Câmara dos Depu-
tados e em 30 dias pelo Senado.

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição proíbe ainda a inserção de 
textos estranhos ao conteúdo da 
MP, os chamados jabutis.

RN é o 8º estado do País em desperdício de água durante a distribuição, diz estudo

Metade da água potável produzida
no RN se perde durante a distribuição

Texto de Walter que muda trâmite de MPs é aprovado

Perda de 50% na distribuição significa que, a cada 100 litros de água captada, tratada e pronta para 
ser distribuída no Rio Grande do Norte, 50 litros são desperdiçados, segundo Instituto Trata Brasil

Desperdício

Relatório de PEC

José Aldenir / Agora RN

Deputado federal Walter Alves (MDB)

José Aldenir / Agora RN
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HORÓSCOPO

Suas atitudes poderão ser vistas como 
autoritárias no serviço. A noite favorece 
o contato com pessoas de longe ou 
um programa que inclua música. Seu 
poder de sedução em alta benefi cia a 
conquista.

Com a diplomacia que lhe é 
natural, mostre suas opiniões no 
seu emprego. Em família, você vai 
desejar independência. É possível 
que mude de tática no jogo da 
sedução.

Profi ssionalmente, o dia será de 
mudanças. Apresente suas ideias 
para a chefi a. Fuja da rotina com a 
pessoa amada e busque alternativas 
de lazer que garantam descanso ao 
casal.

O dia vai favorecer quem trabalha 
com vendas. Estará esbanjando 
energia, mas evite exigir demais 
de seu rendimento físico. Na vida 
a dois, espere muita proteção da 
pessoa amada.

Mantenha os pés no chão no trabalho. 
Poderá se engajar num projeto que 
promove o bem. Só gaste sua grana 
com o essencial. É possível que uma 
pessoa que admira você à distância 
declare seu interesse.

Quando estiver num momento livre, 
terá respostas para seus problemas 
no emprego. Confi e na sua intuição. 
Um toque de mistério vai te ajudar 
na paquera. A dois, afaste a rotina.

Terá que correr para dar conta do 
serviço. Não faltará coragem para 
tomar decisões. O sentimento que 
te une a quem ama é mais forte do 
que as diferenças: deixe isso claro.

Você vai notar que sua força interior 
lhe dará segurança nas decisões 
profi ssionais. Caso seu coração esteja 
pedindo um amor, poderá conhecer 
alguém diferente hoje.

Talvez um curso online, ligado à sua 
área de trabalho, te ajude a tomar 
decisões na carreira. O dia favorece 
encontros com os amigos em casa. 
Não tenha medo de compartilhar 
seus sonhos com seu par.

O dia será bom para negociar, fazer 
propaganda do seu talento e buscar 
ajuda de pessoas infl uentes para 
a realização dos seus sonhos. No 
romance, valorize a pessoa amada.

Poderá bolar ideias relacionadas 
à sua carreira. Escolha uma para 
concentrar suas energias, já que o 
dia de hoje pede foco. Capriche no 
visual para chamar a atenção de 
quem paquera.

Você, que se guia pela intuição, 
terá o aval dos astros para pedir um 
aumento de salário no seu serviço. 
Fale de modo objetivo com a chefi a. 
Na união, o astral de afeto vai 
dominar.

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)

NOVELAS

Maria apresenta Régis para Josiane, que fi nge não conhecer o parceiro. Rael se aproxima de 
Jenifer. Otávio, Beatriz e Linda comemoram o noivado de Virgínia e Camilo. O médico confi rma 
a doença de Gilda e Amadeu a consola. Maria pede para Britney inspecionar a qualidade dos 
bolos da fábrica após Zé Hélio identifi car um problema. Antero acredita que Eusébio pode ser 
herdeiro de uma fortuna. Virgínia chama Fabiana para trabalhar com ela. Kim se insinua para 
Márcio durante uma reunião. Josiane incentiva Maria a aceitar o convite de Régis para jantar.

A DONA DO PEDAÇO

Laila tenta conter os insultos feitos pelo rapaz a Missade. Norberto rasga o contrato pré-nupcial 
na frente de Valéria, que fi nge surpresa. Sara e Ali marcam a data do casamento. Elias 
promete se separar de Missade e fi car com Helena. A barraquinha Missade sofre ataque, e 
Bruno tenta ajudar. Teresa desiste de fi car com Jean-Baptiste. Faruq é aprovado no exame e 
conta para Letícia. Paul convida Fauze para vir ao Brasil. Bruno revela o que aconteceu com 
Missade.

ÓRFÃOS DA TERRA

Mercedes manda Vera interromper a transmissão do No Fusca com Manu. Madá tem uma 
visão da noite em que Nicole morreu. Quinzão lembra a Mercedes que eles terão que pagar 
uma multa para Álamo. Moana decide transmitir no seu programa a entrevista de João que 
foi interrompida pela PopTV. Madá surge no programa de Moana afi rmando que João falou a 
verdade. João recebe apoio dos fãs.

Os bandidos que perseguiram João entram na escola. João derruba Bento na correria. 
Ruth diz a Helô que pretende fazer teste de DNA para saber se Bento é seu sobrinho. Celso 
encontra os invasores do colégio. Raquel questiona Mirela sobre seus sentimentos por 
Luca. Bento vai à diretoria da escola e diz que João o derrubou de propósito. Vini separa 
alguns itens de casa para doação e acaba pegando o presente de casamento de seus pais. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA

Em Natal

Advogado Luiz Gomes é um dos organizadores do evento acontece nesta sexta-feira

José Aldenir / Agora RN

Seminário debate planejamento, 
mídia e direito nos negócios

 Planejamento, mídia e direito 
sempre tiveram ocasiões distintas 
na hora de debater o destino dos 
negócios. Até agora. Nesta sex-
ta-feira, 7, o empreendedor que 
se apressar pode segurar um dos 
60 lugares para saber mais sobre 
esses três temas num network 
promovido a partir das 15 horas 
no EcoAuditorium da NewNow, 
que fi ca na rua do Fórum Seabra 
Fagundes, na Candelária.

Com o sugestivo nome de “Ven-
dendo Direito”, o evento é gratuito, 
bastando ao interessado levar um 
quilo de alimento não perecível - 
que será encaminhado ao Grupo de 
Apoio à Criança com Câncer.

Segundo um dos promotores, 
o advogado Luiz Gomes, o evento 
quer debater a importância para o 
empreendedor de vender melhor 
o seu negócio do ponto de vista do 
planejamento e da divulgação, mas 
sem se esquecer da importância 
jurídica, desde a escolha do ramo 

de atividade, passando pela forma-
tação de contratos e cuidados nesse 
campo. “Em resumo, é a importân-
cia de estar sintonizado com a con-
temporaneidade dos novos empre-
endimentos, num mundo cada dia 
mais complexo, onde vários campos 
de atividade precisam se reinventar 
para sobreviver”, resume.

Contratos mal feitos e mal 
amarrados com fornecedores estão 
entre os muitos cuidados que os 
empreendedores, sejam de que ta-
manho for, devem ter para manter 
protegidos os seus interesses. “E 
isto inspirou a realização do 'Ven-
dendo Direito'", explica Luiz Go-
mes, um especialista em direito do 
trabalho com escritório desde 1997.

“No começo eu pensei que esse 
nome 'Vendendo Direito' talvez não 
passasse bem o foco do evento, mas 
depois percebi que é bem adequado 
para um bate papo sobre empreen-
dedorismo, como foco também no 
Direito”, avaliou. 

A Receita Federal vai liberar 
na segunda-feira, 10, a consulta 
ao primeiro lote de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2019. O lote contempla 
ainda restituições residuais dos 
exercícios de 2008 a 2018.

Segundo a Receita, 2,573 
milhões de contribuintes terão 
direito à restituição, que será 

Consulta ao 1º 
lote da restituição 
será liberada na 
próxima segunda

Imposto de Renda

Lote contempla grupo prioritário

Uriel Punk / Futura Press

creditada no dia 17 de junho, to-
talizando R$ 5,1 bilhões. Nesse 
primeiro lote, estarão contem-
plados os contribuintes idosos e 
com alguma defi ciência física ou 
mental ou moléstia grave.

O valor da restituição estará 
corrigido, nesse primeiro lote, 
em 1,54% relativo à taxa Selic 
de maio a junho de 2019.

Networking com apenas 60 lugares e grátis 
acontece hoje e terá foco em proteção jurídica
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Famosa por ter feito sucesso 
com crianças e adolescentes en-
tre 2005 e 2006, ao atuar na série 
"Floribella", a atriz e cantora Ju-
liana Silveira causou furor nas 
redes sociais ao posar nua e com-
partilhar o clique no Instagram.

Juliana fez a pose na França, 
onde passa férias com o marido, 
João Vergara. Na foto compar-
tilhada, a musa de Floribella 
apareceu sem roupa em frente 

a uma janela, bebendo uma taça 
de champanhe.

Colegas e fãs deixaram elo-
gios. “Sobre um queixo caído! Lin-
da!”, comentou Rafa Brites. “Be-
líssima”, escreveu Larissa Maciel. 

Porém, nem todo mundo gos-
tou da publicação. “Sobre querer 
aparecer”, escreveu um inter-
nauta nos comentários. “Desne-
cessário!!! Pra que expor tanto?", 
postou outro.

Juliana Silveira, 
eterna "Floribella", 
causa ao posar nua

No Insta

Henrique Fogaça e a esposa, 
Carine, foram parar na delegacia 
após uma confusão tomar conta 
da eleição para síndico de seu 
prédio, em São Paulo. O jurado 

do “MasterChef”, da TV Band, 
denunciou fraudes em documen-
tos apresentados na reunião do 
condomínio.

“Mais uma vez querem fazer 

aos moldes deles. Temos várias 
provas de procurações falsas, 
descumpriram a ordem judicial e 
aí deu esse barraco todo. Fomos 
para delegacia”, disse ao UOL. Jurado do MasterChef brigou em eleição

Fogaça vai parar na delegacia após confusão
No condomínio

Instagram / Reprodução

Gretchen está prestes a es-
trelar sua primeira novela. A 
cantora fará uma personagem 
em "A Dona do Pedaço", atual 
novela das 21h. A informação foi 
confi rmada ao UOL pela asses-
soria de imprensa de Gretchen, 

que contou que ela deve começar 
a gravar nos próximos dias.

Segundo informações do 
jornal "O Globo", ela estará no 
núcleo de Marco Nanini e Rosi 
Campos, como a ex-mulher do 
personagem de Nanini, Eusébio.

Gretchen estreia como atriz na Globo
A dona do pedaço

Reprodução/InstagramInstagram / Reprodução
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O São João de Natal, promo-
vido pela Prefeitura, promete 
mais um fi m de semana de muita 
festa e animação nas zonas Norte 
e Leste da capital, a partir desta 
sexta-feira, 7. Os palcos da Arena 
Itapetinga (zona Norte) e do pátio 
da Funcarte (zona Leste) vão re-
ceber shows até domingo, 9. 

Na Arena Itapetinga, o "São 
João do Povo" terá a presença da 
compositora de forró Rita de Cás-

sia e mais Banda Grafi th e Lucas 
Boquinha (dia 7), seguidos por 
Caninana, Paulinho Pauleira e 
Banda Última Hora (dia 8) e Elia-
ne, Felipe Santos, Última Hora e 
Rastro de Menina (dia 9). 

No sábado, 8, acontece o Ar-
raiá do Outro Par no Palco da 
Capitania das Artes (Funcarte). 
A tradicional festa junina da 
Ribeira tem apoio da Prefeitura 
do Natal e terá como anfi triã a 

banda DuSouto em versão forró 
e ainda o grupo Forró na Caixa. 

Durante todo o mês de junho, 
serão 2,5 mil artistas e brincan-
tes do Rio Grande do Norte par-
ticipando dos festejos juninos 
realizados pela Prefeitura do 
Natal. Também haverá 264 mú-
sicos locais, 377 músicos nacio-
nais, 1 mil arraiás envolvidos e 
800 componentes de quadrilhas 
juninas.

São João
terá Rita de Cássia e 
Grafith neste fim de semana

Festa

Comemorando vinte anos de 
carreira, Tirullipa desembarca 
em Natal neste fi nal de semana. 
Em apresentação dupla no Te-
atro Riachuelo, no sábado e no 
domingo, o ator e humorista tra-
rá ao palco um espetáculo para 
relembrar toda a sua trajetória.

‘‘Será uma retrospectiva de 
tudo o que eu fi z na minha carrei-

ra, muitos personagens, muitas 
histórias e comédias", ressalta.

Segundo o comediante, o 
show em Natal terá stand up co-
medy, piadas, paródias, causos, 
imitações, dublagens, música e 
muito fi gurino. Indicado para 
todos os tipos de público, o show 
conta com situações do cotidiano, 
além das mais engraçadas imi-

tações de diversas personagens, 
cantores e celebridades.

As apresentações de Tirulli-
pa acontecem no sábado e no 
domingo, a partir das 19h.

Os ingressos, a partir de R$ 
120,00, ainda estão à venda na 
bilheteria do teatro, no shopping 
Midway Mall, ou no site da 
Uhuu.

Tirullipa faz retrospectiva
da carreira em sessão dupla

Espetáculo

A partir deste fi nal de semana, 
a Cidade da Criança, no Tirol, zona 
Leste de Natal, receberá a primei-
ra temporada do projeto "Domingo 
na Cidade", com atrações culturais 
para toda a família. 

A cada domingo, sempre a par-
tir das 15h, o projeto irá proporcio-
nar para o público programações 
de dança, música, teatro, lazer, 
gastronomia e saúde. Apenas a 
entrada do parque será cobrada, 

no valor de R$ 2,00. Toda a pro-
gramação de shows, espetáculos e 
brincadeiras será gratuita.

Neste domingo, 9, na primeira 
ediçãodo projeto, haverá aulas de 
zumba para crianças a partir das 
15h. As 16h, o Circo do Peteca 
entra em cena com muita alegria. 
Às 17h, fechando a programação, 
a dupla Carmem Pradella & Levi 
Ribeiro (foto) anima o público com 
um super repertório musical.

Projeto Domingo na Cidade 
leva programação para famílias

Cidade da Criança

No domingo, 9, o Raimun-
do's Pub, em Candelária, fará 
um tributo aos Raimundos. 
Formada em 1987 em Brasí-
lia, a banda lançou oito discos 
autorais e já vendeu cinco 
milhões de cópias. O tributo 
começa às 21h, e a entrada 
custa apenas R$ 10.

Pub faz tributo 
aos Raimundos 
no domingo

Música

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Famosa por ter feito sucesso 
com crianças e adolescentes en-
tre 2005 e 2006, ao atuar na série 
"Floribella", a atriz e cantora Ju-
liana Silveira causou furor nas 
redes sociais ao posar nua e com-
partilhar o clique no Instagram.

Juliana fez a pose na França, 
onde passa férias com o marido, 
João Vergara. Na foto compar-
tilhada, a musa de Floribella 
apareceu sem roupa em frente 

a uma janela, bebendo uma taça 
de champanhe.

Colegas e fãs deixaram elo-
gios. “Sobre um queixo caído! Lin-
da!”, comentou Rafa Brites. “Be-
líssima”, escreveu Larissa Maciel. 

Porém, nem todo mundo gos-
tou da publicação. “Sobre querer 
aparecer”, escreveu um inter-
nauta nos comentários. “Desne-
cessário!!! Pra que expor tanto?", 
postou outro.

Juliana Silveira, 
eterna "Floribella", 
causa ao posar nua

No Insta

Henrique Fogaça e a esposa, 
Carine, foram parar na delegacia 
após uma confusão tomar conta 
da eleição para síndico de seu 
prédio, em São Paulo. O jurado 

do “MasterChef”, da TV Band, 
denunciou fraudes em documen-
tos apresentados na reunião do 
condomínio.

“Mais uma vez querem fazer 

aos moldes deles. Temos várias 
provas de procurações falsas, 
descumpriram a ordem judicial e 
aí deu esse barraco todo. Fomos 
para delegacia”, disse ao UOL. Jurado do MasterChef brigou em eleição

Fogaça vai parar na delegacia após confusão
No condomínio

Instagram / Reprodução

Gretchen está prestes a es-
trelar sua primeira novela. A 
cantora fará uma personagem 
em "A Dona do Pedaço", atual 
novela das 21h. A informação foi 
confi rmada ao UOL pela asses-
soria de imprensa de Gretchen, 

que contou que ela deve começar 
a gravar nos próximos dias.

Segundo informações do 
jornal "O Globo", ela estará no 
núcleo de Marco Nanini e Rosi 
Campos, como a ex-mulher do 
personagem de Nanini, Eusébio.

Gretchen estreia como atriz na Globo
A dona do pedaço

Reprodução/InstagramInstagram / Reprodução



AMÉRICA FUTEBOL CLUBE
EDITAL

 O Presidente do Conselho Deliberativo do AMÉRICA FUTEBOL 
CLUBE, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores Conselheiros pa-
ra uma Reunião Ordinária nos termos dos artigos 57 e 58 do Estatuto vigente, a 
realizar-se na sede do Clube, na Av. Rodrigues Alves 950, no dia 25 de Junho de 
2019 (terça-feira), às 18:30, em 1ª convocação e às 19:00 horas, com qualquer 
número de presentes para tratar da seguinte pauta: 

 1-  Aprovação das Contas do ano de 2018;
 2-  Apresentação do balancete do 1º trimestre do ano de 2019;
 3-  Assuntos gerais. 

SEXTA-FEIRA, 07.06.2019Geral14

PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

AGROPECUÁRIA VITAMAIS EIRELI, CNPJ: 03.568.048/0001-99, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença Prévia,  para Melão Irrigado, com área de 348,56ha, localizada no Canto do 
Saco, S/N, Zona Rural, Caraúbas-RN;

RICARDO CESAR CARLOS ROCHA
SÓCIO-PROPIRETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AGS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 07.460.655/0001-91, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação, para uma empresa que realiza o Transporte de Car-
gas Perigosas, localizada a Sitio Tomé, S/N, Chapada do Apodi, Zona Rural, CEP: 62.930-000, 
Limoeiro do Norte/CE.  

AIRLON GONÇALVES DE SOUSA
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

AMARAL MOREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 04.486.786/0001-
13, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte-IDEMA a Licença Simplifi cada, com prazo de validade até 06/05/2025, 
em favor do empreendimento LOTEAMENTO PORTO TIBAU, localizado na Rua Carlos Alberto 
Lopes, s/n, zona urbana, Tibau/RN.

CAUÊ MOREIRA MELO
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

J. R. TEIXEIRA DE SOUZA, CNPJ nº 22.493.438/0001-91, torna público que requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação, para uma Indústria (Fabrica de Tintas), localizado 
na  Av. Antônio Severiano da Câmara, 1158, Centro, João Câmara/RN.

J. R. TEIXEIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís IV), CNPJ: 24.206.617/0004-79, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 28/09/2024 para a revenda 
de combustíveis líquidos (Posto de Combustível), localizado na Rua Juvenal Lamartine, 1386, 
Bairro Monte do Galo, Carnaúba dos Dantas/RN.

Marcondes Augusto de Oliveira.
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

SEBASTIAO RODRIGUES, CNPJ 08.386.906/0001-06, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regulari-
zação de Operação – LRO para um Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores com Troca de óleo. Localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas, N° 3372-A, Bairro: 
Dr. Silvio Bezerra, Currais Novos/RN, CEP: 59.380-000. 

Sebastiao Rodrigues 
Proprietário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINTTAR/RN, no uso de suas atribuições estatutárias. Está convocando todos os Técnicos, 
Tecnólogos e auxiliares em Radiologia a comparecerem e participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 17/06/2019, na Rua Laranjeira, 16 – Cidade alta – Na-
tal/RN às 18:30hs em primeira convocação com maioria absoluta de votos em segunda e última 
convocação às 19:00hs   tendo a maioria dos votos dos associados presentes. Para deliberação 
da seguinte pauta: a) Informe sobre impasse do patronal com as negociações junto ao sindicato 
da categoria. B) Deliberação de defl agração de greve geral. c) Leitura, discussão e votação da 
ata da presente assembleia.  

Natal/RN, 07 de junho de 2019.
SANDRO DOS SANTOS LEANDRO – Presidente do SINTTAR/RN.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AQUARINHO AQUICULTURA LTDA, CNPJ: 05.983.656/0001-95, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a  Renovação da Licença de Operação, para Carcinicultura, numa área de produção 
de 20.74ha, Localizado na Estrada da Raiz, S/N, Várzea da Ema, Zona Rural, Mossoró/RN.

ILDEMAR VIEIRA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís XVII), CNPJ: 24.206.617/0028-46, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação, com prazo de validade até 09/04/2023 para a revenda de 
combustíveis líquidos (Posto de Combustível), localizado na Rua Dr. Silvio Bezerra, S/N, Bairro: 
Centro, Município: Currais Novos/RN.

Marcondes Augusto de Oliveira.
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

SG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EIRELI, CNPJ: 30.436.234/0001-47, torna público 
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, as seguintes licenças:
Concessão de Licença Operação, para Comércio Varejista de Combustíveis líquidos, com Validade: 
01/09/2019, Localizada na Rod. BR 101, Km76, 10, Distrito Industrial, São Gonçalo do Amarante/RN;
Renovação Licença Operação, para Comércio Varejista de Combustíveis líquidos, com capacidade 
60m3, Localizado na Rod. BR 101, Km76, 10, Distrito Industrial, São Gonçalo do Amarante/RN;

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplifi cada para a Estação Rádio Base 
BR57723 localizada na Estrada Sítio Espinheirinho, s/n, Zona Rural, Mossoró – RN, 
Tatiana de Souza Drumond, coordenadora de projetos.

O youtuber Whindersson 
Nunes está planejando lan-
çar um aplicativo para ajudar 
pessoas que lutam contra 
problemas mentais. Em seu 
perfi l no Twitter, o humoris-
ta disse que a ideia do app 
surgiu depois dele passar por 
depressão.

De acordo com Whin-
dersson, o projeto pretende 
conectar pessoas que sofrem 
de problemas psicológicos 
com terapeutas e psicólogos 
dispostos a atender de forma 
gratuita. No entanto, ainda 
não há previsão de estreia.

O humorista disse que 
está empenhado na criação 
do app, mas que a equipe de 
desenvolvimento ainda tra-
balha em algumas questões 
antes de pôr o projeto no ar.  
A iniciativa prevê que os 
atendimentos sejam feitos 
por profi ssionais voluntários.

Whindersson vai 
lançar app para 
atendimento 
psicológico

Depressão

Youtuber Whindersson Nunes

Whindersson Nunes/YouTube

A Sandisk, fabricante de 
cartões de memória, lançou 
nesta semana no mercado 
americano e europeu seu 
primeiro modelo de cartão 
SD com 1 terabyte (1 TB) de 
espaço. Além de ter bastante 
espaço, o cartão tem proprie-
dades avançadas, como velo-
cidade de transmissão de da-
dos de até 160 MB/s, no caso 
de vídeos e fotos. O preço está 
fi xado em US$ 450 no site ofi -
cial da empresa e na loja da 
Amazon americana.

Primeiro cartão 
de memória de 1 
TB do mundo vai 
custar US$ 450

Armazenamento

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 045/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. A ses-
são pública dar-se-á no dia 25/06/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na 
sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. 
Macaíba/RN, 06/06/2019. Pregoeiro/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

 

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 urbanização da Travessa José Zumba e canteiros da Rua Fausto Ribeiro de 
Andrade. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues até as 
09h00min do dia 25 de Junho 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 disponíveis 
no endereço acima citado ou na página www.serracaiada.rn.gov.br Esclarecimentos sobre esta 
Tomada de Preço 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.

Serra Caiada/RN, 06 de Junho de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019 – PROCESSO Nº. 520.019/2019
Tipo Menor Preço, Execução Indireta, mediante o regime de empreitada por preço global

Presidente da CPL
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CEARÁ-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A. CNPJ: 20.809.373/0001-15
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO  

DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

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

(Em milhares de Reais)

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

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  

DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

Ativo Nota explicativa 2018 2017
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa 4  1.445   7.612 
Contas a receber 5  2.283   4.384 
Estoques 6  19.093   13.160 
Tributos e contribuições a recuperar CP   669   307 
Ativos biológicos 7  11.262   1.253 
Outros ativos   30   51 
    34.782   26.767 
Não circulante    
Depósitos judiciais   405   388 
Partes relacionadas  11 970   9.323 
Ativo biológico LP   411   397 
Imobilizado 8 37.694   44.176 
    39.480   54.284 
Total do ativo  74.262   81.051
Passivo e patrimônio líquido Nota explicativa 2018 2017
Circulante    
Fornecedores 9  1.159   1.378 
Obrigações sociais e trabalhistas 10  1.893   1.434 
Tributos e contribuições sociais CP   456   1.431 
Outras contas a pagar   -     1 
    3.508   4.244 
Não circulante    
Partes relacionadas 11  411   -   
Tributos diferidos   2.105   -   
Provisões para contingências 12  217   217 
    2.733   217 
Patrimônio líquido    
Capital social 13  105.353   105.353 
Prejuízos acumulados   (37.332)  (28.763)
    68.021   76.590 
Total do passivo e do patrimônio líquido   74.262   81.051 

  Nota explicativa 2018 2017
Receita líquida de vendas 14  22.247   25.427 
(-) Custo dos produtos vendidos 15 (8.425)  (32.578)
(=) Lucro bruto   13.822   (7.151)
(+/-) Despesas/receitas operacionais    
Gerais e administrativas 15  (20.965)  (20.497)
Tributárias   (168)  (404)
Outras receitas (despesas) operacionais   625   28 
(=) Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (6.686)  (28.024)
Despesas financeiras   (28)  (12)
Receitas financeiras   250   640 
(=) Resultado financeiro líquido   222   628 
(=) Prejuízo antes dos impostos sobre a renda   (6.464)  (27.396)
(-) Impostos diferidos   (2.105)  -   
(=) Prejuízo do exercício  (8.569)  (27.396)

  2018  2017
Prejuízo do exercício  (8.569)   (27.396)
Outros resultados abrangentes  -    - 
Total do resultado abrangente do exercício   (8.569)   (27.396)

  Capital Prejuízos
  social acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016  85.353   (1.367)  83.986 
Aumento de Capital  20.000   -     20.000 
Prejuízo do exercício   (27.396)  (27.396)
Saldos em 31 de dezembro de 2017  105.353   (28.763)  76.590 
Prejuízo do exercício  -   (8.569)  (8.569)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  105.353   (37.332)  68.021 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAEXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Em milhares de Reais)
  2018 2017
(=) Prejuízo do exercício  (8.569)  (27.396)
Itens que não afetam o caixa operacional  
Valor justo ativo biologio  (6.263)  14.075 
Depreciação e amortização  2.300   4.668 
Tributos diferidos  2.105   -  
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais  -     (120)
Baixa de ativos biológicos  -     386 
Baixa Imobilizado  2   6.187 
  (10.425)  (2.200)
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo  
(Aumento)/diminução nos contas a receber  2.101   413 
(Aumento)/diminução nos estoques  (5.933)  4.930 
(Aumento)/diminução nos impostos a recuperar  (362)  (307)
(Aumento)/diminução nos depósitos judiciais  (17)  (30)
(Aumento)/diminução nos outros ativos  21   391
(Aumento)/diminução nos ativos biológicos  3.507   (1)
Aumento/(diminução) em fornecedores  (219)  279 
Aumento/(diminução) em obrig. trabalhistas e tributárias  (516)  (534)
Aumento/(diminução) em outras contas a pagar  (1)  (14)
Caixa líquido das atividades operacionais  (1.419)  5.127 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Mútuos ativos com partes relacionadas  8.353   (9.323)
Aquisição de imobilizado  (3.087)  (8.081)
Caixa líquido das atividades de investimentos  5.266   (17.404)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
Aporte de Capital  -     20.000 
Mútuos passivos com partes relacionadas  411   - 
Caixa líquido das atividades de financiamentos  411   20.000 
Aumento/(redução) líquido de caixa  (6.167)  5.523 
Caixa no início do período  7.612   2.089 
Caixa no final do período  1.445   7.612
Aumento/(redução) líquido de caixa  (6.167)  5.523 

As notas explicativas da Administração são parte  
integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais – R$  
(exceto quando indicado de outra forma).

1. INFORMAÇÕES GERAIS  Ceará-Mirim Agroindustrial S.A. 
(“Sociedade”), estabelecida à Fazenda Limoeira, s/n – Zona Rural – 
Município de Ceará Mirim – Estado do do Rio Grande do Norte, constituida 
na forma de sociedade anônima.  A Sociedade tem como atividade 
preponderante a fabricação de aguardente e alcóol e cultivo de cana-de-
açúcar. O plantio de cana-de-açúcar realizado entre os meses setembro e 
janeiro, requer um período de maturação de 12 meses para ser colhido e 
para as canas plantadas entre junho e agosto são necessários até 18 meses 
para a colheita. A colheita ocorre no período de setembro a abril. A 
comercialização da produção ocorre durante todo o ano e não sofre 
variações decorrentes de sazonalidade, mas somente da variação da oferta 
e demanda normais de mercado.   PLANOS PARA RECUPERAÇÃO DA 
LUCRATIVIDADE  Em virtude do prejuízo acumulado, a Sociedade está 
tomando as seguintes medidas para melhoria nos resultados dos próximos 
anos:  i. Aumentar a produtividade agrícola, gerando aumento de oferta de 
matéria prima e redução dos custos fixos da indústria e da matéria prima 
própria; ii. Ampliação da compra de cana-de-açuca de terceiros, 
proporcionando aumento de produto para comercialização e redução dos 
custos fixos. iii. Recuperação do alambique, melhorando o rendimento 
industrial, produzindo mais litros/tonelada ( de 72 para 78 l/t); iv. Melhorar 
o formato de venda de produtos de modo a vender nos meses de pico no 
preço do etanol, fevereiro e março; v. Abrir vendad de produtos com maior 
valor agregado (cahcaça/aguardente).   Por consequência das medidas 
acima, gerará para a Sociedade um aumento da produtividade, menor custo 
e longevidade dos canaviais.  2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  a) Declaração de conformidade  
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações que incorporam as 
alterações trazidas pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.  b) Base 
de elaboração  As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no 
custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de bens e serviços.  A emissão das 
demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de abril de 
2019. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.  c) Moeda funcional   As demonstrações 
contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional 
da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma.   3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  As principais 
práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.   a) Instrumentos 
financeiros  A Sociedade adotou o CPC 48/IFRS 9 com aplicação inicial a 
partir de 1º de janeiro de 2018, aproveitando a isenção que lhe permite não 
reapresentar informações comparativas de períodos anteriores decorrentes 
das alterações na classificação e mensuração de instrumentos financeiros, 
incluindo perdas de crédito esperadas.   Classificação – Ativos e passivos 
financeiros   O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de 
classificação para ativos   financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao valor 
justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes 
no CPC 38/IAS 39 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis 
e disponíveis para venda.   Redução ao valor recuperável (impairment) - 
Ativos financeiros e ativos contratuais:  O CPC  48/IFRS  9 substitui o 
modelo de “perdas incorridas” do CPC  38/IAS  39 por um modelo 
prospectivo de “perdas de crédito esperadas”.  O novo modelo de perdas 
esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
- VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e 
ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas 
com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas 
de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao 
longo da vida esperada de um instrumento financeiro. As perdas estimadas 
foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos 
últimos anos. Não houve impactos significativos na adoção do CPC 48/
IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”.  
Compensação de instrumentos financeiros  Ativos e passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial 
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores 
reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.  b) Caixa e 
equivalentes de caixa  Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários à vista, investimentos temporários de curto 
prazo, considerados de liquidez imediata, com conversibilidade em caixa 
em menos de 90 dias da data da aplicação e conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.  c) Contas a receber  As 
contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos, líquidas das provisões para créditos de 
liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi 
estimada com base na análise de risco dos créditos, que contempla o 
histórico de perdas, a situação individual dos clientes, as garantias reais 
para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, e é considerada 
suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais perdas 
sobre os valores a receber.  d)Estoques  Os estoques são avaliados ao custo 
ou valor líquido realizável, dos dois o menor.  Os custos incorridos para 
levar cada produto à sua atual localização e condição são contabilizados da 
seguinte forma:  Matérias primas: custo de aquisição segundo o custo 
médio, líquido dos impostos recuperáveis quando aplicáveis.  Produtos 
acabados e em elaboração: custo dos materiais diretos e mão de obra e uma 
parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base 
na capacidade operacional normal. Almoxarifado: custo de aquisição 
segundo o custo médio, que não excede ao seu custo de reposição, os quais 
são baixados como custo da produção por ocasião do consumo ou 
obsolescência. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no 
curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os 
custos estimados necessários para a realização da venda.  Quando 
necessário, os estoques são deduzidos de provisão para perdas, constituída 
em casos de desvalorização, obsolescência de produtos e perdas de 
inventário físico.  e) Imobilizado O imobilizado é mensurado pelo seu 
custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os 
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico 
também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de 
ativos qualificadores.  Os terrenos não são depreciados. A depreciação de 
outros ativos é calculada usando o método linear.  f)Ativos biológicos  Os 

8. IMOBILIZADO

ativos biológicos correspondem a rebanho de bovinos e plantio e cultivo de 
lavouras de cana-de-açúcar, que serão utilizadas como matéria-prima na 
produção de açúcar, etanol e aguardente e estão avaliados pelo custo de 
formação.  g)Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes  Os 
demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, 
obedecem ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e 
passivos estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por 
valor conhecido e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos, os encargos e as variações monetárias e cambiais. h)
Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis As provisões para ações judiciais 
(trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: a Sociedade tem 
uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como 
resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas 
operacionais futuras.  Quando houver uma série de obrigações similares, a 
probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a 
classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo 
que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual 
incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.  i)Tributação  
Impostos correntes  Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões 
para imposto de renda e contribuição social foram constituídas às alíquotas 
de 15% (quinze por cento), mais adicional de 10% (dez por cento), e 9% 
(nove por cento), respectivamente, sobre o lucro contábil, ajustado pelas 
adições e exclusões fiscalmente admitidas.  A provisão para imposto de 
renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício que 
difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente.  A 
provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada com base 
nas alíquotas vigentes no final do exercício. Impostos diferidos  O imposto 
de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e 
passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis e as bases fiscais 
correspondentes usadas na apuração do lucro tributável.   Os impostos 
diferidos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se 
espera que seja liquidado/realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente no final de cada exercício.  j)Reconhecimento 
de receita  A Sociedade adotou o CPC 47/IFRS 15 usando o método de 
efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018. O 
princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento 
de receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco 
passos, cujos valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade 
espera ter direito em troca da transferência de bens e serviços a um cliente.  
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da 
receita, conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:  1-Identificar os tipos de 
contratos firmados com seus clientes; 2-Identificar as obrigações presentes 
em cada tipo de contrato; 3-Determinar o preço de cada tipo de transação; 
4-Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos;  5-Reconhecer a 
receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada obrigação do 
contrato.  A Sociedade analisou sua principal receita que é com venda de 
álcool no mercado interno.  Após análise detalhada dessas receitas, a 
Sociedade concluiu que as mesmas são reconhecidas conforme contratos 
firmados, cuja obrigação de desempenho é atendida ao longo do tempo e o 
valor da contraprestação reflete o valor justo a receber no momento em que 
os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.  k)Uso da estimativa e 
julgamento  As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente 
avaliados e baseiam-se na expectativa histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. 
Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período 
em que as mesmas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.   
As informações sobre incertezas quanto às premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do 

      
Contas Taxa de depreciação 31/12/2017 Adição Baixa  Transferência para ativo 31/12/2018
       biológico 
Imóveis  4%  181  -  -  -  181
Moveis e utensílios  13%  94  13  (4)  (4)  99
Veículos  20%  121  23  -  -  144
Ferramentas  10%  -  -  -  -  -
Instalações  4%  273  -  -  -  273
Maquinas e equipamentos  10%  20.399  847  (1)  (1)  21.244
Computadores e periféricos  24%  45  6  (1)  (1)  49
Tratores e equipamentos  25%  -  35  -  -  35
Terras   1.618  -  -  -  1.618
Edificações e obras  4%  2.410  98  -  -  2.508
Implementos agrícolas  9%  4.796  163  -  -  4.959
Construções em andamento   1.900  1.902  -  -  3.802
Plantas portadoras   19.306  6.264  -  (13.529)  12.041
Depreciação acumulada   (6.967)  (2.300)  4  4  (9.259)
Total Imobilizado   44.176  7.051  (2)  (13.531)  37.694
9. FORNECEDORES Composto por fornecedores nacionais, substancialmente 
para manutenção do funcionamento e operações das instalações da Sociedade, 
o prazo de pagamento médio não supera 60 dias. Em 31 de dezembro de 2018 o 
saldo apresentava na rubrica o montante de R$ 1.159 mil (2017: R$ 1.378 mil). 10. 
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
  31/12/2018  31/12/2017
Provisão de Férias  838  491
Encargos (FGTS e INSS) sobre férias 318  396
Salários a pagar  353  145
Encargos (FGTS e INSS) a recolher  351  367
Outras  33  35
  1.893  1.434
11. PARTES RELACIONADAS. Os principais saldos de ativos e passivos em 
31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, assim como as transações 
que influenciaram o resultado desses períodos, relativos a operações com partes 
relacionadas foram realizadas em condições específicas acordadas entre as partes e 
levam em consideração os volumes das operações e a periodicidade das transações 
dadas suas características. Tais transações não são comparáveis às transações 
realizadas com terceiros não relacionados.
Mútuos Ativos  31/12/2018  31/12/2017
Agropaulo Agroindustrial S.A.  970  9.323
  970  9.323
Mútuos Passivos  31/12/2018  31/12/2017
Halley Transp. Propag.
E Marketing S.A.  160  -
Agropaulo Agroindustrial S.A. P  238  -
Outras Partes Relacionadas  13  -
  411  -

Mútuo com partes relacionadas pessoa jurídica, não há incidência de juros. 12. 
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS 
A Sociedade em conjunto com seus consultores jurídicos avaliou que em 31 de 
dezembro de 2018 existiam ações trabalhistas no montante de R$ 217 com risco 
prováveis de perda. 13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, o capital social é de R$ 105.352.755,00 representado 
por 105.352.755 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme 
detalhado a seguir:
   2018  2017
  Quant. Percentual Quant. Percentual
  de ações de partic. (%) de ações de partic. (%)
Telles  Fundo de  Investimento em 
Partic. 105.352.755 100%  105.352.755  100%
Total   105.352.755 100% 105.352.755 100%
14. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
  31/12/2018  31/12/2017
Receita bruta de vendas  25.777  30.467
  25.777  30.467
Deduções de vendas
(+) Incentivos fiscais  3.595  1.808
(-) ICMS  (4.868)  (4.142)
(-) PIS  (403)  (482)
(-) COFINS  (1.854)  (2.224)
  (3.530)  (5.040)
Receita operacional líquida  22.247  25.427
DIRETORIA - EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20, 
ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. Contador: Sebastiao Martins de 
Oliveira Junior - CPF: 245.739.903-30 - CRC: 00982810-0.

próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: 
mensuração do ativo biológico, vida útil do ativo imobilizado, provisões para 
riscos cíveis, fiscais e tributárias e provisões para créditos de liquidação 
duvidosa, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa 
possível por parte da Administração da Sociedade, relacionadas à probabilidade 
de eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos 
dados e valores reais. 
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
  31/12/2018  31/12/2017
Caixa e Bancos  965  3.156
Aplicações financeiras  480  4.456
  1.445  7.612
Todas as aplicações financeiras classificadas na rubrica “Caixa e equivalentes 
de caixa” têm disponibilidade imediata e/ou vencimento na data em que são 
efetuadas, com vencimentos inferiores a 90 dias, e estão registradas por seus 
valores atualizados pelos rendimentos auferidos até a data das demonstrações 
contábeis, sendo que tais valores não excedem os respectivos valores de 
negociação. As aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, 
são representadas por aplicação de Certificado de depósito bancário indexado 
à taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) com cláusula de liquidez diária, 
remunerada à taxa de 103% a 110% CDI. Conforme mencionado nas principais 
práticas contábeis, por não haver restrições ao resgate antecipado dos valores 
aplicados, as aplicações foram consideradas equivalentes de caixa, e estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
5. CONTAS A RECEBER
  31/12/2018  31/12/2017
Clientes nacionais 1.691  3.806
Clientes partes relacionadas  736  769
Perdas de créditos esperadas  (144)  (191)
  2.283  4.384
A provisão para redução do valor recuperável é constituída com base na avaliação 
global dos atrasos, ajustada pela análise individual dos principais clientes nessa 
situação, levando-se em consideração o conhecimento da Administração do 
mercado de atuação da Sociedade, o histórico de recebimentos e as garantias 
envolvidas em cada hipótese. Não houve impactos significativos na adoção do 
CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”. 6. 
ESTOQUES
  31/12/2018  31/12/2017
Matéria prima  3.130  7.379
Produto acabado  14.391  4.530
Estoque em poder de terceiros  644  645
Material de Manutenção  559  499
Outros  369  107
  19.093  13.160
7. ATIVO BIOLÓGICO. Os ativos biológicos da Sociedade compreendem 
substancialmente o cultivo e o plantio de cana-de-açúcar. Premissas para 
mensuração do ativo biológico:
  31/12/2018  31/12/2017
Área estimada de colheita (há) ano 
subsequente  2.771  2.988
Produtividade média 
prevista (ton./há)  74,93  75,00
Quant. Média de ART por ton. 
Cana de açúcar (kg)  208.133  224.118
Preço média de ATR (R$)  0,68  0,68
Movimentação do ativo biológico:
   2018
Ativo biológico no inicio do período   1.253
Valor justo do ativo biológio   6.263
Aumento decorrente tratos   13.529
Redução   (9.783)
Ativo biológico no final do período   11.262
Os custos com ativos biológicos estão substancialmente representados pelos 
custos incorridos com a formação das culturas e mão de obra aplicada.

26,5 CM DE LARGURA + 25,5 CM DE ALTURA
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O técnico Tite tem até o próxi-
mo dia 13 para defi nir quem será 
o substituto de Neymar na lista de 
convocados da seleção brasileira 
para a disputa da Copa América. 
O regulamento da competição or-
ganizada pela Confederação Sul-
-Americana de Futebol (Conmebol) 
prevê que as alterações na relação 
de jogadores podem ser feitas até 
a véspera da estreia, condição que 
permite ao Brasil mais tempo para 
escolher um possível nome.

Cortado da equipe após sofrer 
lesão no tornozelo direito, Neymar 
ainda depende de um laudo médico 
para regularizar a exclusão da lista 
de convocados. A comissão técnica 
da CBF pretende enviar em breve 
para a Conmebol o relatório que 
atesta o problema muscular do jo-
gador e a partir da verifi cação des-
se conteúdo, receberá a liberação 
para procurar um outro nome.

Embora o prazo seja de cerca de 
uma semana para escolher o subs-
tituto, o intuito da CBF é defi nir a 
situação o quanto antes. A seleção 
brasileira não quer perder tempo e 

já pensa em um nome para recom-
por o elenco de 23 jogadores. Antes 
da estreia na Copa América, dia 
14, contra a Bolívia, a equipe tem 
um último teste, o amistoso contra 
Honduras, domingo, em Porto Ale-
gre.

Tite estuda agora opções pa-
ra encontrar o substituto para 

Neymar. Caso queira um outro 
jogador para atuar pelos lados do 
campo, o técnico pode recorrer a 
Lucas Moura, destaque do Totte-
nham na última temporada, ou a 
Vinícius Junior, revelação do Real 
Madrid, mas que não chegou a 
estrear com a camisa da seleção 
brasileira. Um outro candidato é o 

atacante Dudu, do Palmeiras.
Também podem ganhar chance 

jogadores presentes na última Co-
pa do Mundo, na Rússia. Por Tite 
já conhecer o estilo de jogo e confi ar 
nesses nomes, opções como Willian, 
Douglas Costa e Taison são viáveis. 
Apesar de não ser da mesma posi-
ção que Neymar, Renato Augusto 
pode ser chamado por ter uma boa 
relação com o treinador, além de 
representar mais uma alternativa 
para compor o meio-campo.

LESÃO
Ontem, o Paris Saint-Ger-

main, clube de Neymar, disse em 
nota ofi cial que vai avaliar a lesão 
do atacante nos próximos dias. "O 
atacante brasileiro do Paris Saint-
-Germain será reavaliado pelo de-
partamento médico do clube den-
tro das próximas 72 horas para 
defi nir o processo de reabilitação 
e o tempo de recuperação para o 
jogador”, disse o clube. Neymar foi 
desligado da seleção brasileira du-
rante a madrugada e já não está 
mais com o grupo. 

Neymar e Tite durante o amistoso contra o Catar, em Brasília, na última quarta-feira

Tite tem até 13 de junho para anunciar 
substituto de Neymar na Copa América
Técnico pode recorrer a Lucas Moura, destaque do Tottenham na última temporada, ou a Vinícius 
Junior, revelação do Real Madrid, mas que não chegou a estrear com a camisa da Seleção Brasileira

Prazo

Pedro Martins / Mowa Press

Vindo de quato derrotas conse-
cutivas no Campeonato Brasileiro 
da Série C, sendo duas dentro de 
casa (para Botafogo-PB e Ferrovi-
ário-CE), o ABC terá neste sába-
do, 8, mais uma chance de entrar 
em harmonia com o seu torcedor, 
que anda cabisbaixo desde os fra-
cassos no Estadual, Copa do Nor-
deste e Copa do Brasil no primeiro 
semestre.

Para a partida de amanhã, o 
treinador Sérgio Soares vai modi-
fi car bastante a equipe. Principal-
mente pelo fato de alguns atletas 
terem sido afastados ao longo 
desta semana. Na lateral-direita, 
a expectativa é o recém-chegado 
Jonathan Bocão seja titular, vez 
que Ivan não vem tendo boas apre-
sentações.

Na zaga, Maurício está suspen-
so e é desfalque. Henrique deve 
ganhar a  sua vaga. E até no gol é 
provável que haja mudança, já que 
as falhas de Edson tornaram-se 
insustentáveis. Saulo, substituto 
imediato, é cotado para iniciar o 
jogo com a camisa número 1.

O principal problema da equipe 
para este jogo é o meia Anderson 
Rosa. Encarado como o grande 
nome do elenco, ele vai cumprir 
suspensão automática pelo terceiro 
cartão e também está fora. Boris 
Sagredo, o chileno, é quem deve 
herdar sua vaga no meio-campo.

Com isso, o ABC vai jogar com 
Saulo; Bocão, Joécio, Henrique e 
Xavier (Hugo); Valdemir, Caucaia 
e Boris; Jefi nho, Hélio e Moisés.

Sérgio Soares durante treino no ABC

Pressionado, ABC terá várias 
mudanças diante do Imperatriz

Série C

Andrei Torres / ABC FC

O repórter Mauro Naves, 
da TV Globo, foi afastado da 
cobertura esportiva da emis-
sora por envolvimento no ca-
so do atacante Neymar. 

Ele passou os contatos do 
pai do jogador para o primei-
ro advogado de Najila Trin-
dade no caso, José Edgard da 
Cunha Bueno Filho. 

Com 11 pontos conquista-
dos até aqui, o América entra 
em campo neste domingo, 9, 
para enfrentar o Serrano-PB 
na Arena das Dunas. A meta 
do time vai ser vencer o jogo 
para garantir a liderança do 
Grupo A6. Se confi rmar o 1º 
lugar, o time garante o jogo da 
volta da 2ª fase dentro de casa. 

Globo afasta 
Mauro Naves por 
se envolver no 
caso Neymar

América joga 
para garantir 
liderança do 
grupo, em Natal

GeladeiraSérie D

Mauro Naves é repórter da GloboMoacir Júnior, treinador do América

Silvana GarzaroCanindé Pereira / América FC


