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SÍNTESE CONJUNTURAL

SALDO DE EMPREGOS NO RNEm setembro de 2018, no RN, os empregos formais apresentaram 

saldo positivo de 1.726 novas vagas, com agropecuária, indústria de 

transformação e serviços como os mais representativos, com 723, 

445 e 384 empregos novos, respectivamente. No acumulado dos três 

trimestre continuam com valores negativos os anos de 2015 e 2016, 

mas 2017 e 2018 têm saldos de empregos positivos, assim como 

2014, o ano mais favorável à geração de empregos dentre os cinco da

série. 

ARRECADAÇÃO DE ICMSA arrecadação de ICMS no RN, entre janeiro e outubro de 2018, 

superou os R$ 4,6 bilhões, crescimento nominal de 13,9% em 

relação a idêntico período de 2017, que continua a ser superior 

à inflação. A mesma análise, com os cinco últimos dados, mostra 

um crescimento nominal de 33,5%, entre 2014 e 2018, enquanto 

a inflação, em idêntico período, foi de 27,27% (medida pelo INPC 

– IBGE).

BALANÇA COMERCIALNo RN, o comércio exterior gerou valores que, acumulados 

entre janeiro e outubro dos últimos cinco anos, mostram um 

comportamento mensal repetitivo, com retração nas exportações, 

importações e saldo da balança comercial, nos percentuais de 27,2%, 

21,3% e 38,8%, respectivamente, quando comparados a 2017. A 

comparação entre 2014 (1º ano da série) e 2018 também mostra 

quedas: exportações, 7,2%; importações, 49,4%. O saldo da balança 

comercial potiguar saiu de valores negativos (- US$ 53,1 mil), em 

2014, para o saldo positivo de US$ 47,3 mil, em 2018.

As análises abaixo consideram dados econômicos do Rio Grande do Norte, entre 2014 e 2018, 

correspondentes a diferentes períodos. Saldo de empregos é referente aos três primeiros trimestres, enquanto 

arrecadação de ICMS e balança comercial registram movimentações entre janeiro e outubro de cada ano.
SALDO EMPREGOS NO RIO GRANDE DO NORTE

(Acumulado janeiro a setembro)

Fontes: CAGEDElaboração: SEBRAE/RN
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Fátima afirma que começará a 
anunciar secretários esta semana
Durante seminário Motores do Desenvolvimento, 
governadora eleita prometeu equilíbrio fiscal no Estado 
para garantir pagamento dos servidores em dia.

José Aldenir / Agora RN

Confira nesta 
edição: “Boletim 

dos Pequenos 
Negócios”
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NATAL
Terça-feira,
20 de novembro de 2018 
Edição nº 433 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

ESPORTE 16

Brasil volta a campo 
nesta terça-feira 
para amistoso contra 
seleção de Camarões
Com modificações, seleção treinada por 
Tite vai jogar na modesta Arena MK, 
perto de Londres, com capacidade para 
30 mil torcedores.

TOUROS 03

AGU pede condenação 
de prefeito acusado de 
fraude em contratos 
para merenda escolar
Procuradoria acusa Assis do Hospital, 
prefeito de Touros, de cometer ato de 
improbidade administrativa ao contratar 
empresa com valores superfaturados. Tite deve testar novos jogadores na partida desta terça-feira na Inglaterra

Lucas Figueiredo / CBF

Meteorologista da Emparn, Gilmar Bristot diz que próxima 
estação, que terá início em 23 de dezembro, deixará clima 
mais quente e mais abafado do que o comum.

Verão deve ser 
mais quente
que o normal

UM SOL PARA CADA UM 05
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Agora vai?

Os vereadores de Natal devem votar em plenário ainda este ano 
o projeto de lei que autoriza a Prefeitura do Natal a realizar a 
polêmica licitação dos transportes. A medida tramita na Casa 

desde novembro do ano passado e recebeu parecer contrário de 
comissões temáticas. A primeira votação em plenário está marcada 
para acontecer na próxima quinta-feira, mas há o risco de ela ser 
adiada. É a segunda vez que a Câmara de Natal vota um projeto 
para licitação dos transportes. A primeira foi em 2015, quando 
os vereadores aprovaram uma série de regras que as empresas 
vencedoras da licitação deveriam seguir. No entanto, o texto foi 
considerado pouco atrativo, e os dois editais de convocação lançados 
pela Prefeitura deram desertos. No ano passado, o Executivo 
encaminhou novo texto, flexibilizando regras previstas no primeiro 
projeto.

>> Finanças. A Câmara de Natal 
se prepara para votar, nesta reta 
final de ano legislativo, o orçamento 
do Município para 2019. O processo 
é tradicionalmente polêmico e 
transforma o plenário em uma arena 
de discussões e embates entre os 
vereadores.

>> Totalmente improcedente. 
O deputado federal eleito Benes 
Leocádio (PTC) negou nesta 
segunda-feira que esteja atuando 
nos bastidores para tomar o controle 
do Progressistas no Rio Grande 
do Norte do ex-deputado Betinho 
Rosado e de seu filho, o deputado 
Beto Rosado. À coluna, Benes disse 
que a informação é “totalmente 
improcedente”.

>> Aguardando. Apesar de sua 
legenda, o PTC, não ter atingido a 
cláusula de barreira nas eleições 
deste ano e, por isso, pode ficar 
sem recursos do fundo partidário e 
tempo de rádio e televisão, Benes 
não pensa ainda em mudar de 
partido. O deputado eleito aguarda 
posicionamento da direção nacional 
do PTC, que avalia possibilidades de 
fusão ou incorporação a outra sigla 
que tenha atendido à cláusula de 
desempenho.

>> Liderança. Campeão de votos 
na eleição para deputado – ele obteve 
mais de 125 mil, Benes Leocádio 
é cotado para ser o coordenador 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Acho que talvez
a metade não volta”

Vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, 
sobre retorno de médicos cubanos 

para o país de origem

>> Réu. O ex-prefeito de São 
Paulo Fernando Haddad, 
candidato do PT derrotado 
à Presidência, virou réu na 
Justiça paulista por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro. 
Segundo o Ministério Público 
do Estado, o petista teria 
solicitado, entre abril e maio 
de 2013, por meio do então 
tesoureiro do seu partido, João 
Vaccari Neto, a quantia de R$ 
3 milhões da empreiteira UTC 
Engenharia para supostamente 
quitar dívidas de campanha 
com a gráfica de Francisco 
Carlos de Souza, o “Chicão 
Gordo”, ex-deputado do PT.

da bancada federal do Rio Grande 
do Norte na próxima legislatura. 
Atualmente, o cargo pertence 
a Felipe Maia (DEM), que não 
conseguiu se reeleger. Oficialmente, 
Benes nega as tratativas.

>> Torcendo o nariz. A Coluna do 
Agora apurou que alguns deputados 
eleitos não têm simpatia pela ideia 
de Benes ser o coordenador da 
bancada a partir de 2019. Entre os 
descontentes, estaria Fábio Faria 
(PSD) – que não teria pretensão de 
assumir o cargo, mas preferiria outro 
nome que não Benes.

>> Semelhanças. O senador eleito 
Styvenson Valentim (Rede) tem 
sido comparado, nos bastidores, 
à ex-vereadora Amanda Gurgel 
(PSOL). Sensação eleitoral em 2012, 
tendo sido a vereadora mais votada 
da história de Natal, Amanda teve 
dificuldade, durante o mandato, de 
diálogo com os colegas.

>> Cassado. O prefeito do município 
de Passa e Fica, Leonardo Lisboa 
(PSD), e o seu vice, Aluízio Almeida 
de Araújo, deverão ser afastados 
imediatamente dos cargos por 
supostamente terem cometido atos 
ilícitos de abuso de poder econômico 
e político durante o pleito eleitoral de 
2016. Isso porque a Justiça Eleitoral 
do Rio Grande do Norte desproveu, à 
unanimidade, um recurso e manteve 
a sentença impetrada aos gestores.

Rodolfo Buhrer / Reuters

José Aldenir / Agora RN
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Todas as informações contidas nos 
artigos publicados nesta edição são de inteira 
responsabilidade dos autores, não traduzindo, 
portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e reflexão 
sobre problemas dos mais variados segmentos 
da sociedade.

>> Livre. A exoneração de Sérgio 
Moro foi publicada nesta segunda-
feira, 19, no Diário Oficial da União. 
O agora ex-juiz federal deixou a 
Operação Lava Jato para assumir 
o “superministério” de Justiça e 
Segurança Pública do governo Jair 
Bolsonaro em janeiro de 2019.

>> Penúria. Relatório divulgado 
pelo Tesouro Nacional nesta 
segunda-feira mostra que 14 
estados do País e o Distrito Federal 
registraram um aumento mais 
forte nos gastos correntes do que na 
arrecadação. Os dados se referem 
aos 12 meses encerrados em agosto 
deste ano. O Rio Grande do Norte, 
assim como Roraima, não enviou os 
dados ao Tesouro dentro do prazo 
estabelecido (30 de setembro).

>> Comércio. O presidente 
do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, tomou posse 
oficialmente nesta segunda-feira, 
19, como diretor administrativo da 
Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), em reunião de diretoria 
realizada na sede da entidade, no 
Rio de Janeiro. A nova diretoria, na 
qual Queiroz assume a nova função, 
é encabeçada pelo presidente da 
Fecomércio Amazonas, José Roberto 
Tadros, que passa a presidir a CNC, 
substituindo o empresário Antonio 
Oliveira Santos.

>> Lei fiscal 1. O Ministério Público 
Estadual emitiu recomendações 
para que quatro municípios se 
adequem à Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). As orientações foram 
direcionadas aos gestores de Coronel 
João Pessoa, Venha Ver, São Miguel 
e Doutor Severiano.

>> Lei fiscal 2. Os municípios 
devem se abster de realizar despesas 
proibidas na LRF. Logo, terão 
que parar de conceder vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração; criar cargo, emprego 
ou função; alterar estrutura de 
carreira que implique aumento 
de despesa; prover cargo público, 
admitir ou contratar pessoal e 
contratar hora extra.
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Fátima diz que começará a anunciar 
seus secretários ainda esta semana

AUXILIARES

José Aldenir / Agora RN

Governadora eleita confirmou, entre suas prioridades, que pretende acabar com o atraso no pagamento 
dos servidores estaduais, mas avisou que fará os cortes que forem necessários para adequar a folha

A governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT) disse nesta segunda-feira, 19, 
durante o seminário Motores do De-
senvolvimento, no auditório da Casa 
da Indústria, que iniciará ainda esta 
semana, gradativamente, o anúncio 
dos nomes para o primeiro escalão 
do futuro governo.

Falando para uma plateia de 
empresários, mas com muitos polí-
ticos presentes, onde os palestrantes 
convidados foram o governador da 
Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), 
em fim de mandato, e o jornalista e 
escritor William Waack, Fátima Be-
zerra voltou a dizer que a crise fiscal 
do RN não é um problema exclusiva-
mente do Executivo, sugerindo que 
vai dividi-lo com os demais Poderes 
– o Legislativo e o Judiciário.

“Nosso estado é o único da Fede-
ração que não devolve suas sobras 
orçamentárias para o Tesouro Es-
tadual, e isto não pode mais aconte-
cer”, frisou a petista.

Confirmou, entre suas priori-
dades, que pretende acabar com o 
atraso no pagamento dos servidores 

estaduais, mas avisou que fará os 
cortes que forem necessários para 
adequar a folha de pagamento à Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Não especificou por onde o enxuga-
mento da máquina começaria e que 
ainda espera esperada a conclusão 
dos trabalhos da equipe de transição.

Disse estar preocupada com o 
atraso no pagamento de fornecedo-
res por parte do Estado e que deve 

atacar esse problema com alguma 
prioridade, já que a administração 
depende dos insumos que eles entre-
gam para áreas prioritárias, como a 
Saúde e a Segurança Pública.

Fátima Bezerra deixou claro, 
ainda, que fará tudo ao seu alcance 
para ampliar a receita própria do 
Estado, sem que isto implique em 
aumento de tributos.

Elogiou o trabalho dos auditores 

fiscais, cujo trabalho contribuiu para 
o crescimento da arrecadação, mas 
mencionou, como exemplo negativo, 
os bilhões parados na Dívida Ativa 
do Estado que se transformaram em 
moeda podre, sem possibilidade de 
resgate. 

Durante sua participação no se-
minário, o governadora eleita citou a 
Paraíba, seu estado natal, lembran-
do do tempo em que chegou de lá, 
aos 15 anos, para começar sua vida 
no Rio Grande do Norte.

Antes dela, o governador Ricar-
do Coutinho falou longamente da ex-
periência da Paraíba para terminar 
o ano com as contas em dia e sem 
atrasos na folha dos servidores.

Depois de Coutinho, foi a vez de 
o jornalista William Waack falar, 
traçando um quadro sombrio da 
crise do Brasil, procurando sempre 
não apontar responsabilidades deste 
ou daquele partido, mas, segundo 
ele, dos erros cometidos por todos 
ao longo dos últimos anos, desde a 
redemocratização. “Nesse período, 
nós ficamos velhos, mas não ficamos 
ricos”, resumiu. l

Governadora eleita participou nesta segunda-feira de seminário com empresários

TOUROS

AGU pede condenação de prefeito
por supostas fraudes na merenda

Facebook / Reprodução

A Advocacia-Geral da União, por 
meio da Procuradoria Federal, pediu 
a condenação do prefeito de Touros, 
Assis do Hospital (Progressistas), 
por improbidade administrativa. O 
pedido, assinado pela procuradora 
Renata Ferrero Pallone, foi feito nas 
alegações finais de um processo que 
apura supostas fraudes em contra-
tos para merenda escolar.

Segundo a investigação, o prefei-
to de Touros realizou a contratação 
irregular da empresa Comercial 
Zona Sul Ltda para a compra de me-
renda escolar, com valores superfa-
turados, causando prejuízos ao Fun-
do Nacional do Desenvolvimento da 
Educação - FNDE.

Ainda segundo a ação, a situação 
da merenda escolar no município de 

Touros está em estado de penúria, é 
insuficiente para todas as crianças, 

sendo os pais convidados a ajudar 
na suplementação da alimentação. 
O parecer da procuradora foi enca-
minhado para a 15ª Vara da Justiça 
Federal, no Rio Grande do Norte.

A Procuradoria Federal concluiu 
que os valores pagos pela Prefeitu-
ra de Touros pela merenda escolar 
eram superfaturados, embora na 
ação não se mencione o montante 
gasto. Na ação, o prefeito de Touros 
também é acusado de não comprar 
30% dos valores de produtos oriun-
dos da agricultura familiar e, em vez 
de realizar o pregão eletrônico para 
a compra da merenda por um valor 
menor, ele fez justamente o contrá-
rio: pegou “carona” baseado no pre-
gão realizado em Arez, que fica a 148 
Km de Touros. l

Assis (PP) não atendeu à reportagem

SEGUNDOS
EM QUINZE

Júlia Arruda nega 
aproximação com PT
A vereadora Júlia Arruda (PDT) 
negou que esteja em articulação 
para ser candidata a prefeita de 
Natal pelo PT em 2020. Por meio da 
assessoria, a vereadora classificou 
a informação - disseminada no final 
de semana - como “fake news”. 
Segundo Júlia, não houve nenhum 
encontro com a governadora eleita, 
Fátima Bezerra, nem aproximação 
com o PT. A vereadora disse que 
está feliz no PDT e que planeja 
buscar só a reeleição em 2020.

José Aldenir / Agora RN
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Mineiro vê “desequilíbrio” e pede 
“pactuação” entre Poderes do RN

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Mineiro pretende concluir esta semana as conversas com os parlamentares na Assembleia para
tratar das emendas coletivas. “Também estou fazendo contato para que apresentem as individuais”

Relator na Assembleia Legislati-
va do projeto de lei do Orçamento do 
Estado de 2019, o deputado Fernan-
do Mineiro (PT) revelou que há “um 
grande desequilíbrio orçamentário-
-financeiro que vem se repetindo há 
alguns anos” no Rio Grande do Norte.

Para ele, “é preciso haver uma 
pactuação entre todos os Poderes e 
órgãos para enfrentar essa questão 
[orçamentária], e isso não se faz 
quando da votação do Orçamento”. 
“Se faz ao longo da execução orça-
mentária, com planejamento para 
que, ao longo de um período se tenha 
um orçamento realista”, afirma.

Quanto à possibilidade de devo-
lução de sobras orçamentárias por 
parte dos demais Poderes, ele anali-
sou que é um debate que ainda será 
feito. “Estamos na fase dos contatos”, 

informou. “Todos estão conscientes 
de que o problema é do Estado como 
um todo e não apenas de um dos po-

deres”, completou o parlamentar.
Mineiro pretende concluir esta 

semana as conversas com os parla-

mentares na Assembleia Legislativa 
para tratar das emendas coletivas. 
“Também estou fazendo contato com 
todos os deputados para que apre-
sentem as emendas individuais”, 
ressaltou. O projeto estima a receita 
e fixa as despesas dos orçamentos 
fiscal e de seguridade social em R$ 
12.017.496.000,00.

Paralelo ao contato com depu-
tados, o relator do Orçamento tem 
conversado com os integrantes da 
equipe de transição montada pela 
governadora eleita, Fátima Bezerra. 

O final do exercício legislativo 
está previsto para 21 de dezembro. 
Contudo, a ideia de Mineiro é apre-
sentar a peça orçamentária antes 
desse prazo. “Estamos estudando 
todas as previsões de receitas e des-
pesas”, concluiu. l

Deputado estadual do PT diz que é necessário discutir devolução de sobras
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Verão será mais quente e abafado no 
Rio Grande do Norte, prevê Emparn

CLIMA

José Aldenir / Agora RN

De acordo com meteorologista Gilmar Bristot, tempo quente e abafado será resultado do fenômeno
El Niño, que vai aquecer as águas do Oceano Pacífico. Contas de energia podem ficar mais caras

Wagner Guerra
Repórter

Com início previsto oficialmente 
para o dia 23 de dezembro próximo, 
o verão 2018/2019 deverá ser mais 
quente e abafado no Rio Grande do 
Norte, com relação ao mesmo perío-
do do ano passado, prevê a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do RN 
(Emparn).

De acordo com as recentes análi-
ses do órgão, essas condições climá-
ticas são ocasionadas em função do 
aquecimento das águas do Oceano 
Pacífico pelo El Niño.

De acordo com o meteorologis-
ta Gilmar Bristot, esse fenômeno 
climático será de fraco a moderado 
entre dezembro e março, mas sufi-
ciente para elevar a temperatura e 
umidade em toda a região Nordeste 
– provocando pancadas de chuvas, 
principalmente nas capitais de faixas 
litorâneas, como Recife, João Pessoa 
e Natal. 

Para o interior potiguar, Gilmar 
prevê condições de normalidade, 
mas também admite precipitações 

concentradas. “Entre dezembro e ja-
neiro, os potiguares irão perceber a 
temperatura mais elevada. Será um 

clima quente a bem abafado. Acredito 
que o efeito disso pesará no bolso do 
contribuinte, por conta do aumento do 
consumo de energia elétrica”, destaca.

O verão é a estação que sucede 
a primavera e antecede o outono. No 
Hemisfério Sul, onde está localizado 
o Brasil, esta estação é caracterizada 
por apresentar dias mais longos que 
as noites, clima quente e chuvas cons-
tantes, em decorrência da rápida eva-
poração das águas pelo calor do Sol. 

O começo do verão é marcado 
pelo evento astronômico denominado 
Solstício de Verão, ou seja, é o período 
em que o hemisfério Sul está inclina-
do cerca de 23,5º na direção do Sol.

O fim do verão é também marca-
do por um fenômeno astronômico: o 
equinócio, período quando o Sol inci-
de com maior intensidade nas regiões 
próximas à linha do Equador. No 
Brasil e em todo o Hemisfério Sul, o 
equinócio acontece no dia 20 de mar-
ço de 2019, marcando o fim do verão 
2018/2019. l

Banhistas aproveitam clima quente na Praia de Ponta Negra, zona Sul de Natal

PREOCUPANTE

RN tem cinco reservatórios com risco 
de desabamento, diz estudo da ANA

Reprodução  / Semarh

O Rio Grande do Norte tem cinco 
reservatórios hídricos vulneráveis e 
que apresentam risco de desaba-
mento. Os números são do mais re-
cente relatório da Agência Nacional 
de Águas (ANA), de 2017, que foi 
publicado na segunda-feira, 19. 

O estudo da ANA aponta que os 
reservatórios potiguares que mais 
preocupam são de Barbosa de Baixo 
(Caicó), Riacho do Meio (Equador), 
Passagem das Traíras (Jardim do 
Seridó), Marechal Dutra (Acari) e 
Calabouço (Passa e Fica).

A barragem Passagem das Tra-
íras apresenta desagregação do con-
creto e descontinuidade no maciço 
rochoso. O valor estimado na refor-
ma é de R$ 1,17 milhão, segundo a 
ANA. A barragem Marechal Dutra, 
mais conhecida como açude Garga-
lheiras, apresenta fissuras na pare-
de do reservatório. A reforma está 

prevista em R$ 2,8 milhões.
 Já a barragem Calabouço tem 

trincas espalhadas ao longo do co-
roamento. As barragens Barbosa de 
Baixo e Riacho do Meio apresentam 

erosão. O custo da reforma destas 
três unidades não foi estimado pelo 
relatório técnico. 

A Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Se-
marh) informou que abriu licitação 
para avaliar o tamanho do risco no 
reservatório Passagem das Traíras. 
O órgão aguarda disponibilidade 
financeira para emitir a ordem de 
serviço. A Semarh informou que não 
tem projetos para a recuperação do 
açude Calabouço, pois considera que 
o reservatório tem baixo potencial de 
risco.

A barragem Marechal Dutra é de 
responsabilidade do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS). Já os açudes de Barbosa 
de Baixo e de Riacho do Meio são de 
propriedade privada. O Agora RN 
tentou ouvir os três responsáveis, 
mas não obteve sucesso.  l

Reservatório Passagem das Traíras

SEGUNDOS
EM QUINZE

TJRN condena integrantes 
de facção criminosa
A juíza Ana Maria Marinho de 
Brito, da Comarca de Parelhas, 
condenou cinco homens 
denunciados pelo Ministério Público 
Estadual (MPRN) pela prática de 
tráfico de drogas, posse irregular 
de arma de fogo de uso permitido, 
além de organização criminosa. O 
grupo é membro de uma facção 
criminosa com atuação no Rio 
Grande do Norte, e praticava 
diversos crimes na cidade mediante 
ajustes feitos através do aplicativo 
Whatsapp Messenger. As penas 
aplicadas aos condenados variam 
de três a oito anos de reclusão.

José Aldenir / Agora RN
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JOAQUIM PINHEIRO

O futuro presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e a futura governadora 
Fátima Bezerra não podem cometer er-
ros crassos. Os dois têm compromissos 
inadiáveis. A petista, para melhorar a 
vida dos potiguares; o capitão, visando 
dar outro rumo ao Brasil. A expectativa é 
grande, e o desafio, maior ainda.

Uma coisa é comum aos dois: a 

formação das suas respectivas equipes 
de governo. Bolsonaro tem surpreendido 
positivamente indicando nomes capaci-
tados, e o mesmo se espera de Fátima 
Bezerra, que tem sido cautelosa nas 
escolhas. Durante evento na Fiern, na 
manhã de ontem, a governadora eleita 
surpreendeu e foi aplaudida várias vezes 
durante sua fala aos empresários. E fez 

Compromissos inadiáveis Leitura rápida1

algumas revelações importantes: disse, 
por exemplo, que pretende construir 
um pacto de união para governar o Rio 
Grande do Norte. Assegurou ainda que 
não demitirá servidores públicos e que a 
sua primeira prioridade é colocar o paga-
mento dos funcionários e fornecedores 
em dia.

E mais: com o presidente Jair Bol-
sonaro, terá um relacionamento constitu-
cional, buscando sempre melhorias para 
o Estado. Fátima Bezerra demonstrou 
ser uma profunda conhecedora dos pro-
blemas do Rio Grande do Norte e apre-
sentou alternativas para solucioná-los. 
Assim seja. 

>> Recomposição do Clan
O deputado Walter Alves, do MDB, 
poderá ser o nome para recompor a 
família politicamente após a derrota 
do ex-prefeito de Natal Carlos Edu-
ardo. Fala-se nos meios políticos 
que Walter Alves será candidato 
a prefeito de Natal nas eleições de 
2020. 

>> Continuidade do trabalho 
Existe um sentimento entre os 
agentes de segurança pública do 
Estado para que o atual secretário 
de Justiça e Cidadania, Mauro Al-
buquerque, seja mantido no cargo. 
Argumentam que ele transformou 
totalmente o presídio de Alcaçuz e 
que sua saída seria um retrocesso.

Lei acaba reconhecimento 
de firma em cartórios

Está em vigor desde outubro a Lei 13.726/2018, que acabou 
mais uma vez o reconhecimento de firma e autenticação 
de fotocópias, além de livrar o cidadão da exigência de 

apresentar documentos ou declarações que o governo já tem em 
seu poder. O lobby inescrupuloso dos cartórios tornou letra morta 
a extinção dessas mesmas exigências, no governo João Figueiredo, 
quando Hélio Beltrão foi ministro da Desburocratização, entre 
1979 e 1983. Pouco a pouco, tudo voltou.

>> Indústria bilionária
A “indústria da desconfiança” 
rendeu aos cartórios R$15,7 
bilhões retirados do bolso dos 
brasileiros somente em 2017. 

>> Inacreditável
O cidadão era obrigado a deixar 
algum para que os espertos, em 
troca de um carimbo, atestassem 
que sua assinatura era mesmo 
dele.

>> Proposta cumprida
A lei 13.726 foi proposta no 
Senado e incorpora iniciativas do 
presidente da República, Michel 
Temer.

>> Vida mais fácil
A lei também impede que órgãos 
exijam do cidadão a apresentação 
de certidão ou documento 
expedido por outro órgão do 
mesmo Poder.

>> Deu, tá dado
O então deputado Geddel 
Vieira Lima (MDB-BA), 
hoje recolhido à Papuda, 
tinha uma explicação 
bem humorada sobre a 
tal “traição” ao governo 
Lula, na eleição para a 
presidência da Câmara que 
elegeu seu colega Severino 
Cavalcanti (PP-PE):
- Os deputados governistas 
deram a palavra. Por isso, na hora de votar, eles já não a tinham mais...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““O foco é organizar 

a transição e as 
futuras ações do 

Ministério”
Sérgio Moro, futuro Ministro 

da Justiça, sobre seu pedido de 
exoneração ao TRF-4

>> No DF, 72,7% acreditam 
que o País vai melhorar
A expectativa de melhoria 
do País no governo Jair 
Bolsonaro, entre os eleitores 
de Brasília, atinge 72,7%, 
segundo levantamento 
do instituto Exata OP. 
As primeiras escolhas do 
presidente eleito também 
foram aprovadas pelo 
mesmo percentual, 72,7%. 
O otimismo em relação 
ao futuro é forte: 59,6% 
acham que haverá melhoria 
significativa no padrão de 
vida. O Exata ouviu 1.528 
eleitores de todas as regiões, 
idades, classes sociais, 
religiões e também grau de 
escolaridade.

>> Voz da experiência
O otimismo dos brasiliense 
chega a 82% entre os que têm 
mais de 60 anos. Entre jovens 
de 16 a 26 anos, 60% acham 
que tudo vai melhorar.

>> Pessimismo em baixa
Os dados revelaram queda 
substancial de pessimistas 
e apenas 10,8% dos 
entrevistados acreditam que a 
situação do País vai piorar.

>> Confiança em alta
De acordo com a pesquisa, 
28,8% confiam “plenamente” 
em Bolsonaro e 25,6% 
“parcialmente”. Há 29,2% 
ainda em dúvida.

>> Caçada à ignorância
Servidores do TST estão 
inconformados com a censura 
ao cineminha semanal, que 
curtem há cinco anos na hora 
do almoço. Mês passado, o 
filme “Caçada ao Outubro 
Vermelho”, com Sean 

Connery, de 1990, foi proibido 
por suposta “propaganda 
contra o PT” pela “bancada de 
esquerda” de ministros que não 
sabem o que fazem. Que nível...

>> Maconha em casa
A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado deve analisar nesta 
quarta (21), um substitutivo da 
senadora Marta Suplicy (MDB-
SP) ao projeto descriminalizando 
o cultivo da maconha para “uso 
pessoal terapêutico”.

>> Parece retaliação
Está ficando ruim para o TSE 
a procura de cabelo em ovo, nas 
contas de Bolsonaro, enquanto 
silencia sobre os R$20 milhões 
gastos pelo PT na “campanha” 
de um presidiário. Parece 
retaliação às campanhas que, de 
tão baratas, desmoralizaram os 
fundos Partidário e Eleitoral.

Rafael M
archante / Reuters
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SÍNTESE CONJUNTURAL

SALDO DE EMPREGOS NO RN

Em setembro de 2018, no RN, os empregos formais apresentaram 
saldo positivo de 1.726 novas vagas, com agropecuária, indústria de 
transformação e serviços como os mais representativos, com 723, 
445 e 384 empregos novos, respectivamente. No acumulado dos três 
trimestre continuam com valores negativos os anos de 2015 e 2016, 
mas 2017 e 2018 têm saldos de empregos positivos, assim como 
2014, o ano mais favorável à geração de empregos dentre os cinco da
série. 

ARRECADAÇÃO DE ICMS

A arrecadação de ICMS no RN, entre janeiro e outubro de 2018, 
superou os R$ 4,6 bilhões, crescimento nominal de 13,9% em 
relação a idêntico período de 2017, que continua a ser superior 
à inflação. A mesma análise, com os cinco últimos dados, mostra 
um crescimento nominal de 33,5%, entre 2014 e 2018, enquanto 
a inflação, em idêntico período, foi de 27,27% (medida pelo INPC 
– IBGE).

BALANÇA COMERCIAL

No RN, o comércio exterior gerou valores que, acumulados 
entre janeiro e outubro dos últimos cinco anos, mostram um 
comportamento mensal repetitivo, com retração nas exportações, 
importações e saldo da balança comercial, nos percentuais de 27,2%, 
21,3% e 38,8%, respectivamente, quando comparados a 2017. A 
comparação entre 2014 (1º ano da série) e 2018 também mostra 
quedas: exportações, 7,2%; importações, 49,4%. O saldo da balança 
comercial potiguar saiu de valores negativos (- US$ 53,1 mil), em 
2014, para o saldo positivo de US$ 47,3 mil, em 2018.

As análises abaixo consideram dados econômicos do Rio Grande do Norte, entre 2014 e 2018, 
correspondentes a diferentes períodos. Saldo de empregos é referente aos três primeiros trimestres, enquanto 

arrecadação de ICMS e balança comercial registram movimentações entre janeiro e outubro de cada ano.

SALDO EMPREGOS NO RIO GRANDE DO NORTE
(Acumulado janeiro a setembro)

Fontes: CAGED
Elaboração: SEBRAE/RN
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Elaboração: SEBRAE/RN *Dados preliminares para outubro de 2018.
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NOTÍCIAS SETORIAIS

A Galícia, região histórica e sede de importante 
conglomerado de empresas têxteis com tecnolo-
gia avançada e sistemas de distribuição e logística 
que ajudaram a transformá-la num gigante do reta-
lho mundial, famoso pela sua inovação e eficiência, 
foi o destino de uma comitiva potiguar, no período 
de 1° a 11 de novembro. Composta por empresá-
rios do setor de confecções e bonelaria, dirigentes 
e representantes do SESI, SENAI e SEBRAE, além 

do presidente do Sindibonés, a MISSÃO GALÍCIA 
incluiu visitas técnicas da maior relevância, como 
à Inditex, uma das maiores empresas de varejo de 
moda do mundo, e ao Instituto Galego de Promo-
ção Econômica, agência ligada ao Ministério da 
Economia para o  esenvolvimento da Galícia. O ob-
jetivo da missão foi conhecer boas práticas, estraté-
gias e novas tendências desta importante atividade 
econômica.

O que parecia um futuro 
distante no Brasil já é uma 
realidade. A energia eólica 
acabou de ultrapassar os 
14 GW de capacidade 
instalada, exatamente 
14,34 GW. Esses dados, 
divulgados pela ABEEólica, 
mostram que graças aos 
568 parques eólicos e mais 
de 7 mil turbinas, em 12 
estados brasileiros, o total 
dessa matriz energética é 
equivalente à capacidade 
instalada de Itaipu, a maior 
usina hidrelétrica do Brasil. 
Atualmente, a energia 
eólica, no Brasil, atende, 
em média, ao consumo de 
26 milhões de residências, 
ou aproximadamente 80 
milhões de pessoas. A Região 
Nordeste do país, graças 
aos ventos em abundancia, 
é a que recebe os maiores 
benefícios e ganhos com o 
investimento na instalação de 
turbinas eólicas, com recordes 
de atendimentos a carga que 
já ultrapassam 70%. O Rio 
Grande do Norte se destaca 
neste cenário, liderando a 
produção e a capacidade 
instalada no país, com 146 
parque eólicos e 3.949,3 
megawatts (MW) de potência. 

O InovAtiva Brasil é um programa gratuito de 
aceleração em larga escala para negócios ino-
vadores de qualquer setor e lugar do Brasil, 
realizado MDIC e SEBRAE Nacional, com exe-
cução da CERTI. O programa oferece cursos 
de capacitação online em empreendedoris-
mo inovador, mentorias individuais com inves-
tidores e executivos experientes e conexão 
com potenciais investidores, clientes e par-
ceiros. Durante o evento Bootcamp Nacional, 
que compõe o programa InovAtiva Brasil, a 
BlinDog foi eleita como umas das 12 startups 
de maior destaque do ciclo atual, a única poti-
guar presente na lista. Luana Wandecy, funda-

dora e uma das sócias da empresa, acrescen-
ta: “Pudemos contar com o Sebrae do RN para 
nos ajudar em todas as etapas do processo, 
tanto com o deslocamento para as cidades 
que precisávamos estar presencialmente, 

como com mentorias. Acabamos sendo um 
dos 12 destaques nacionais do InovAtiva 
Brasil, e mantemos a conexão com o Sebrae 
desde então”. A BlinDog nasceu com o pro-
pósito de ajudar os pets com visão debilitada, 
através de uma coleira inteligente que emite 
sinais sonoros e táteis a fim de fazer com que 
os animais de estimação desviem dos obstá-
culos à sua frente.dedorismo e negócios digi-
tais. Com expectativa de mil participantes, o 
evento tem nomes de peso e propiciará ex-
celente troca de informações. A programação 
completa está disponível no endereço https://
www.nordesteexpo.com.br.  

portugaltextil.com

www.blindog.com.br / Reprodução

PRODUÇÃO DE 
ENERGIA EÓLICA 
CRESCE NO BRASIL
E SE IGUALA A ITAIPU 

MISSÃO TÉCNICA À
GALÍCIA, NA ESPANHA

Missão incluiu visita técnica à Inditex, uma das maiores empresas de varejo de moda do mundo

STARTUP POTIGUAR É DESTAQUE 
NACIONAL NO PROGRAMA INOVATIVA BRASIL
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ARTIGO DO MÊS

A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE 
NO ATENDIMENTO PARA A 
FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE

Walmir Gomes Barbosa
Analista técnico - SEBRAE/RN

Por ser uma das principais portas de entrada de uma empresa, o 
atendimento precisa ser extremamente qualificado. Uma instituição 
que acolhe com atenção e atende às expectativas do cliente que com 
ela faz um contato inicial, dá o primeiro passo rumo à fidelização de 
sua futura clientela. 

Nestes dois últimos casos, o atendimento é tratado por uma equi-
pe que tanto pode ser formada por funcionários da própria empresa, 
como pelo sistema de terceirização – que é um tipo de serviço realiza-
do por uma empresa contrata para essa finalidade. E mesmo assim é 
imprescindível que a capacitação dos terceirizados tenha tratamento 
idêntico àquele proporcionado aos funcionários da empresa.

A equipe que tem a função de receber os clientes deve estar bem 
estruturada e alinhada com o portfólio da empresa, para que possa, 
sempre, fazer jus aos anseios dos seus clientes. Para tanto, é de fun-
damental importância que ela tenha um programa de qualidade, para 
que essa abordagem seja efetuada com excelência, além de entender 
que a permanente reciclagem de conhecimentos, habilidades e atitu-
des de seus funcionários deve ser uma constante prioridade.

Existe uma máxima que diz: “cliente satisfeito é cliente fidelizado”. 
O cliente é a prova cabal da existência de uma empresa e é dever da 
mesma tratá-lo da melhor maneira possível, para que sua satisfação o 
fidelize.

Existem várias formas de se receber o cliente, a saber:

1 – Presencial – quando o cliente procura a empresa fisica-
mente;

2 – Agendado – quando é disponibilizado um horário para 
esse encontro acontecer;

3 – Ligação direta – quando o cliente liga diretamente para a 
empresa para falar com um funcionário;

4 – 0800 – quando o cliente liga para um telefone do tipo 
0800 – serviço destinado, exclusivamente, para atendimento ao 
cliente;

5 – Mídias sociais – quando o atendimento é efetuado pela 
internet, através do acesso de algum tipo de aplicativo, tais como: 
WhatsApp, Facebook, entre outros.
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PEQUENOS NEGÓCIOS DO RN
NÚMERO DE MEI’s FORMALIZADOS NO RN

(Nos últimos 13 meses)

SALDO EMPREGOS FORMAIS NO RN
(Acumulado janeiro a setembro)  

Fonte: CAGED/MTE. 
Elaboração: SEBRAE/RN. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MARISTELA RIBEIRO TEIXEIRA, CNPJ Nº 06.170.547/0001-11, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Regularização de Operação, para uma pousada, localizada na Av. Dos 
Arrecifes, nº 1120, Centro, CEP: 59.585-000, São Miguel do Gostoso/RN.

MARISTELA RIBEIRO TEIXEIRA 
Proprietária

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 
5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

EDITAL DE CITAÇÃO — Prazo: 20 (vinte) dias
Processo N.° 0112426-37.2011.8.20.0001
Ação: Procedimento Ordinário/PROC
Autor: José Iran da Silva
Adv.: Fábio Luiz Monte de Hollanda, OAB/RN 22.555-B
Réu: Elias Tavares da Silva e outros
CITANDO: Elias Tavares da Silva, RG e CPF desconhecidos, atualmente em lugar incerto e 

não sabido. FINALIDADE: Contestar a Ação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
revelia, conforme petição inicial e despacho que encontram-se nesta Secretaria à disposição dos in-
teressados. Eu, Katia Maria da Silva Barbosa de Farias, Técnico Judiciário, digitei o presente edital.

Natal, 21 de setembro de 2017

Lamarck Araújo Teutonio
Juiz(a) de Direito

TULIO DE OLIVEIRA GOMES 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

TULIO DE OLIVEIRA GOMES, CNPJ:04.508.969/0001-29, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Renova-
ção da Licença de Operação (RLO) para um Posto Revendedor de Combustíveis líquidos para Automo-
tores, localizado Rua Dr. Antônio Martins, 180 Centro CEP: 59.810-000 no município de Portalegre/RN.  

Tulio de Oliveira Gomes
Titular

TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 04.605.102/0001-91 torna público que Recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  (LRO), com prazo de validade até 21/01/2018 em favor do empre-
endimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos para Automotores localizado no 
SÍTIO  PAGÕES SN ZONA RURAL CEP: 59.182-000 NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN  

FRANCINEIDE AUGUSTA DE MEDEIROS
Sócia

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Tropical Transportes Ipiranga LTDA, 42.310.177/0079-02, 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 a data 22/11/2020, em favor do empreendimento de Transporte de 
Cargas Perigosas, classe 3 e 9 (Gasolina, Óleo Diesel, Etanol Hidratado, Etanol e Biodiesel), capacidade de 
802 toneladas, localizada em Rod. RN221, km 25, s/n, sala 1, Polo Industrial, Guamaré/RN.

Igor Guilherme Santos (representante Legal
Supervisor de Filial (função)

 

MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO - PRESIDENTE DA COMISSÃO / SIN

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO RN – SIN

AVISO - LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 032/18
PROCESSO Nº 00410015.000300/2018-07

 

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, com sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa 
Nova, Natal/RN, torna público, que realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para CONCLUSÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA NA E.E. PEREGRINO JUNIOR, EM NATAL/RN., a qual se regerá pelas 
disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com as alterações posteriores. O recebimento e abertura 
dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 10 de 
dezembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na Sala de Licitações, no endereço acima. O Edital e 
anexos poderão ser examinados no endereço acima, das 8:30 às 12:00 horas, de segunda a sexta 
feira. Já a sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 
(vinte reais), no Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN 
Arrecadação.

Natal/RN, 19 de novembro de 2018.

Ana Santana Alves de Medeiros

PROCESSO: PGE 83123/2018-9

AVISO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

Presidente da CPL/SEEC

Natal/RN, 19 de novembro de 2018.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Educação e da Cultura CPL/ 
SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura da Concorrência Nacional, em 
referência, para o dia 04/01/2019 às 09:00h (Horário Local), na Sala de Licitações da SEEC/RN, 
no Centro Administrativo do Estado – BR 101, Km 0, BL 01, cujo objeto é:  Contratação de 
empresa Especializada para Prestação de Serviços de Técnicos de Tecnologia da 
Informação, para atender as demandas referentes à sustentação, customização, 
ferramentas de apoio e suporte do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc) e 
demais soluções. Conforme descrito no Termo de Referência – Anexo I e Anexo II do Edital. O 
Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site:  www.rn.gov.br.

CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2018

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DA CULTURA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONVOCAM OS SERVIDORES RELACIONADOS PARA APRESENTAREM-SE À COMISSÃO 
PERMANENTE DE SINDICÂNCIA - CPS/SEEC, no prazo de quinze dias, contados a partir da 
publicação deste edital, para prestar esclarecimentos acerca do desempenho de suas atividades 
funcionais, sob pena de serem abertos processos administrativos disciplinares, atendendo ao previsto 
no art. 154 e seguintes, do Regime Jurídico Único. O servidor será atendido na sala da Comissão 
Permanente de Sindicância – CPS/SEEC, situado na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, 
Bloco II, Segundo Pavimento, Centro Administrativo, localizado a BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN - 
CEP 59.064-901, no horário de 8h às 17 horas.

GABINETE DO SECRETÁRIO/GS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Natal/RN, 19 de novembro de 2018
Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa

Secretária de Estado da Educação e da Cultura

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 
Nome Matrícula 

ELIALBA CRISTINA CONFESSOR 110663-5/1 

SEBASTIÃO CESAR PRAXEDES FERREIRA 97397-1/1 

EDMILSON PEREIRA DE ASSIS 86784-5/1 

SONIA MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS 42876-0/1 

 

Abrahão Allan Miranda da Silva.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018

Serra Caiada/RN, Em 19 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 131/2018, de 28 de Agosto 
de 2018, torna público o Pregão nº.031/2018, com o objetivo de Registro de preços para Contratação 
futura de empresa para locação de serviços de Infraestrutura de eventos (disciplinadores, 
tendas, palco, som, iluminação, tablados, banheiros químicos e outros) destinados aos eventos 
a serem realizados pela Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, de acordo com as informações 
constantes no anexo I – Termo de Referência deste edital. Os envelopes relativos à Proposta de Preços 
e Documentação poderão ser entregues até o dia 30 de Novembro de 2018 a partir das 09:00 horas, 
na Sala de Licitações na Controladoria Municipal da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio 
Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo 
Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, no endereço acima 
mencionado ou na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: 
cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0049.

Pregoeiro

PROCESSO Nº. 1.101.054/2018
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““Tudo que eu 
me lembro é não 
esquecer aquele 

novembro”

(Rick Dufay)

>> Exposição. Um 
coquetel logo mais às 19h, 
na Capitania das Artes, 
marca a abertura de uma 
exposição com obras de 
artes do saudoso artista 
plástico Leopoldo Nelson, 
que também era fisiologista 
cerebral e foi precursor da 
neurociência em Natal. O 
curador da mostra, Flávio 
Freitas, reuniu dezenas 
de obras de Leopoldo 
pertencentes a amigos e 
admiradores do artista.

A última ceia do Diners
O conceito “não 

existe almoço grátis” 
remonta ao século 
XIX, quando o ame-
ricano Water Scott 
abandonou a profis-
são de impressor para 
vender comida numa 
carroça, antes utilizada em períodos 
de guerra ou catástrofes. Depois dele, 
T. H. Buckley abriu vários carrinhos 
e conceituou o restaurante.

Quando os restaurantes invadi-
ram o século XX, a frase continuava 
em voga nos EUA até que em 1966 
o escritor de ficção científica Robert 
Heinlein a colocou num romance, 
gesto repetido nove anos depois, em 
1975, pelo renomado economista Mil-
ton Friedman que a espalhou pelos 
continentes afora.

Numa noite de 1949 em Nova 
York, o advogado Frank McNamara 
foi para um jantar de negócios no 
restaurante Major’s Cabin Grill, e 
quando a conta veio, percebeu que 
havia esquecido a carteira no hotel. 
Após alguma discussão, deixou o seu 
cartão de visita e a conta assinados, 
como garantia de voltar.

No dia seguinte tudo foi resol-
vido. E um ano depois, em fevereiro 
de 1950, McNamara retornou aquele 
restaurante, na companhia de dois 
colegas, Ralph Schneider e Casey 
Taylor. Ao término do jantar, ele pe-
diu a conta e puxou da carteira um 
cartão de papelão, onde havia seu 
nome abaixo de outro maior.

Nas letras em destaque, Diners 
Club Card, no português livre “o 
cartão do clube do jantar”. Explicou 
ao proprietário que já haviam quase 
trinta restaurantes de Nova York 
recebendo o cartão, usado apenas 
por pessoas importantes e abastadas, 
cerca de duzentas, todas amigas do 
advogado.

Começava ali a história do car-
tão de crédito, uma revolução na 
economia mundial e nos negócios. O 
Diners Club cobrava das empresas 
conveniadas um percentual de 7% 

sobre o valor da des-
pesa, como taxa de 
serviço, e também dos 
usuários que tinham 
60 dias para quitar 
tudo, com taxa anual 
de US$ 3.

A marca Diners 
Club logo se tornou componente 
dos elementos que compunham a 
essência do glamour dos anos 50, 
se tornando símbolo de sofisticação, 
presente nos ambientes chiques e no 
imaginário das pessoas através de 
propagandas e de inserções em con-
textos do cinema e da moda.

Na década seguinte, marcada 
por sonhos, loucuras e desejos de 
liberdade, o Diners tratou de con-
textualizar e se enfiou no universo 
cult, com publicidades criativas ofe-
recendo seus serviços nas compras 
de discos de rock, ingressos de shows 
e cinema, consumo em lanchonetes, 
bares e boates fumegantes.

Chegou no Brasil quando os 
primeiros acordes da Bossa Nova 
surpreendiam um país ainda afeito 
ao samba-canção, ao baião e aos bole-
ros, e quando a TV engatinhava como 
um rádio com imagem. O empresário 
checo Hanus Tauber e o brasileiro 
Horácio Klabin abriram em 1956 
uma franquia do Diners Club.

Como símbolo de glamour daque-
las décadas, o Diners é comparado à 
saudosa companhia aérea americana 
Pan Am, aliás por várias vezes jun-
tas num mesmo anúncio publicitário. 
Inclua-se no contexto nacional a Pan-
-Air, a Varig, a Cruzeiro do Sul e a 
Vasp com suas lindas aeromoças com 
o cartão na mão.

Nos anos 90, o cartão Diners 
chegou a vender antecipados discos 
brasileiros, como o LP de Caetano 
Veloso, Fina Estampa, de 1994. A 
promoção ganhou páginas de revis-
tas e jornais nacionais. Esta semana 
foi anunciado o fim do Diners, cuja 
história se confundirá com a dos res-
taurantes na imagem da “primeira 
ceia” em fevereiro de 1950. Amém!

>> Dilma falando. Começou 
ontem na Argentina o Encontro 
Mundial do Pensamento 
Crítico, o circo ideológico das 
esquerdas latinas. Na palestra 
de Dilma Rousseff, um lamento 
sobre o fato de que exista no 
Brasil quem defenda reagir a 
um assaltante com o uso de 
uma arma. E meteu o pau na 
Justiça. 

>> Palestras. Dentro das 
comemorações dos 30 anos da 
Escola da Magistratura do RN 
– ESMARN, começa nos dias 29 
e 30 de novembro o evento Ciclo 
de Palestras, com a presença de 
profissionais do âmbito jurídico 
com referência nacional. 
O desembargador Claudio 
Santos é o atual presidente da 
entidade.

>> Mais médicos. A Folha de 
S. Paulo, que anda tendo menos 
leitores do que a blague Falha 
de SP, publicou matéria dando 
destaque aos comentários dos 
seguidores. Só que entre tantas 
críticas a Cuba, exibiu o delírio 
de um militante dizendo que 
os 70% dos salários são para os 
benefícios do povo da ilha.

>> Consolo. Os jornalões 
trataram de dimensionar uma 
banalidade. Estamparam 
manchetes sobre os dois prêmios 
Grammy de Chico Buarque, mas 
com o cuidado de não informar 
ao leitor que a disputa foi entre 
brasileiros. No prêmio pra valer, 
a língua portuguesa ficou fora. O 
Grammy é um Multishow latino.

>> Personalidade. Faleceu 
aos 91 o potiguar Alberto José 
do Nascimento, que se destacou 
na Marinha dos EUA nos anos 
50 e foi retratado no filme 
Homens de Honra, de 2000, 
com Robert De Niro e Cuba 
Gooding Jr. Ele foi o colega que 
se pôs ao lado do mergulhador 
negro Carl Bashear, rejeitado 
por preconceito.

Médicos cubanos são como 
corda de arribaçã, sempre 

tem umas rolinhas.

(Juarez Miguel Monteiro)

Califórnia virando fumaça e a 
maconha sumindo no Canadá. 

Fim dos tempos.

(Ringo do Cariri)

Pelo número de visitas em 
Curitiba, Lula ainda pode ser 

vereador em 2032.

(Amanda Freire Antunes)

PICARDIA NAS REDES
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...da jornalista Mônica 
Bergamo: “Bolsonaro 
recebe sugestão de 
convidar Alexandre 
Garcia, da TV Globo, para 
assumir a comunicação 
de seu governo. Por Talita 
Fernandes, na Folha”;
 
...do portal Congresso em 
Foco: “Novo presidente 
da Petrobras, Roberto 
Castello Branco é defensor 
da privatização da estatal: 
‘É inaceitável manter 
centenas de bilhões 
de dólares alocados a 
empresas estatais em 
atividades que podem 
ser desempenhadas pela 
iniciativa privada’”;
 
...do portal UOL: 
“Bolsonaro anuncia metade 
dos seus ministros, nenhum 
deles do Norte-Nordeste”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Fato 
“Arméli (Brennand, 
promotora de Justiça 
aposentada) será secretária. 
Fato. Não sei se de Segurança 
ou de Justiça, mas será”.  
A afirmação é de uma fonte 
da coluna com livre acesso 
à equipe de transição do 
novo governo, sobre as 
especulações a respeito dos 
nomes que irão compor o 
futuro secretariado de Fátima 
Bezerra.

>> Indicado
Nos bastidores da política 
estadual, está sendo 
atribuído à Assembleia 
Legislativa a indicação do 
nome do Coronel Araújo para 
a pasta da Segurança na 
gestão petista.

>> Prioridade  
Na manhã desta segunda-
feira, 19, foi publicada no 
Diário Oficial do Município 
a alteração da Lei Municipal 
nº 6.681. A mudança foi 
proposta pelo vereador 
Ney Lopes Júnior (PSD). 
Antes, a lei instituía 
atendimento prioritário em 
filas nos estabelecimentos 
comerciais da cidade. 
Agora, a abrangência 
será maior, pois além da 
aplicação em locais onde 
existam caixas, balcões, ou 
guichês para atendimentos, 
estabelecimentos com mesas 
e cadeiras, como bares 
e restaurantes, também 
serão inclusos nas regras 
destinação de espaços 
prioritários.

>> Homenagem  
O deputado Albert Dickson 
(Pros) será agraciado 
pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) com 
a “Medalha do Mérito 
Governador Dinarte Mariz”, 
no dia 7 de dezembro deste 
ano, às 10h30, no Plenário 
da Corte de Contas Estadual. 
A honraria é concedida pelos 
relevantes serviços prestados 
à sociedade potiguar ao longo 
de sua trajetória profissional. 
A medalha, que é entregue 
desde 2003, vai homenagear 
onze personalidades do 
Estado na ocasião.

A felicidade da secretária 
estadual de Educação 

Cláudia Santa Rosa, no 
Olimpo, durante show de 

Elymar Santos

Desfile Verão Água de Coco 
no São Paulo Fashion Week

Clima descontraído 
entre os palestrantes 
do Seminário Motores 
do Desenvolvimento, 
realizado no auditório 
da Casa da Indústria 
de Natal: governador 
da Paraíba Ricardo 
Coutinho; governadora 
eleita do RN, Fátima 
Bezerra; jornalista 
Willian Waack; e o 
presidente da Fiern, 
Amaro Sales

Deputado federal reeleito Rafael Motta 
curtiu o fim de semana de praia e 
esportes radicais em Barra do Cunhaú

Instagram

Instagram

Instagram

Divulgação

>> Playstation 
O estacionamento externo 
do Natal Shopping vai 
se transformar em uma 
verdadeira arena de games 
com a chegada do PS Truck 
a Natal. Nos próximos 
dias 23, 24 e 25, os fãs de 
jogos eletrônicos vão ter a 
oportunidade de desfrutar 
o melhor que o Playstation 
tem a oferecer nessa ação, 
que já está na 2ª temporada.

>> Cinema 
“A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos”, 
que em 2018 completa 70 
anos, será o tema da 12ª 
Mostra Cinema e Direitos 
Humanos. Realizada nas 
26 capitais do país e no 
Distrito Federal, possui 
programação totalmente 
gratuita.  Em Natal, a 
Mostra iniciou nesta 
segunda-feira, 19, e segue 
até a sexta-feira, 23, no 
IFRN Cidade Alta. A 
abertura oficial dessa edição 
acontece nesta terça-feira, 
20, às 19h, no auditório da 
Arena das Dunas. A entrada 
também é gratuita.
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Depois do fim de Segundo Sol, 
Deborah Secco está curtindo tudo 
e mais um pouco de suas férias ao 
lado do maridão, Hugo Moura. Os 
dois viajaram para as Ilhas Maldivas 

após chegarem ao local e vêm encan-
tando a todos com as publicações.

Nesta segunda-feira, 19, por 
exemplo, a atriz posou de biquíni na 
varanda do quarto em que está hos-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Imprevistos e obstáculos podem deixar seu 
signo confuso ou inseguro. Procure se cercar 
de pessoas que levantem o seu astral. Vênus 
equilibra o romance.

 Os astros recomendam cuidado com acidentes 
e discussões no trabalho. Convém dar mais 
atenção à saúde. Pode se surpreender com um 
novo namoro. 

Seus planos para o futuro podem sofrer algumas 
alterações e o melhor a fazer é aceitar as mudanças. 
Atração por amigo(a) pode ficar irresistível, mas o 
céu indica desafios: vá com calma.

Você pode enfrentar desafios no emprego. Tenha 
cautela com fofocas, atrasos e documentos 
importantes. Pode perder dinheiro em apostas 
ou decisões precipitadas. 

Você terá ideias criativas. Decisões precipitadas 
ou atitudes autoritárias podem prejudicar uma 
sociedade ou seu relacionamento com os 
colegas.

Brigas em família podem afetar o seu humor 
no início do dia. Cuide bem do seu dinheiro. Se 
tem filhos, controle o ciúme. A vida a dois recebe 
bons estímulos. 

O desejo de se dar bem será enorme. Mas evite 
ir com muita sede ao pote, pois pode atropelar as 
coisas e queimar o seu filme no trabalho. Atração 
por colega pode trazer desafios.

A fofoca está no ar, por isso, é bom segurar a 
língua e proteger muito bem os seus segredos. 
Algumas mudanças serão inevitáveis. No 
romance, fase leve, descontraída e carinhosa.

A Lua incentivará você a investir no 
seu progresso. Cuidado com decisões 
precipitadas ou arriscadas quando o assunto 
é dinheiro: pode sair no prejuízo. 

Decisões precipitadas podem trazer prejuízos. No 
trabalho, dia de falar menos e ouvir mais. Mas 
não acredite em tudo que os outros vão dizer. 
Medo e desconfiança podem azedar o amor.

Desafiar chefes e autoridades pode ser uma 
grande cilada. Tente não misturar amizade 
com negócios, pois pode sair no prejuízo. Fase 
ciumenta e possessiva no amor.

Não se deixe dominar por desconfianças ou 
pessimismo. Tarde favorável para mudar de casa, 
iniciar reparos ou se entender com parentes. Use a 
criatividade para animar a vida a dois.

De seu esconderijo no casarão, Marilda observa os operários. Leonardo filma León caminhando no telhado. Luz 
tenta convencer Gabriel a ficar em Serro Azul. Sóstenes sugere que Geandro conte a história de Valentina para 
Gabriel. Leonardo liberta Lourdes Maria. Ondina convida Sampaio para ir a seu cabaré. 

 O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Não haverá exibição devido à transmissão do amistoso da Seleção Brasileira
ESPELHO DA VIDA

Lúcio diz que voltou ao Brasil para reparar as maldades de Emílio. Carmen comenta com Dom Sabino sua 
desconfiança com Lúcio. Mariacarla avisa a Betina que Lúcio quer conhecê-la. Miss Celine se demite da 
escola. Lúcio diz a Mariacarla que considera equivocada a conclusão do inquérito sobre a morte de Emílio.

O TEMPO NÃO PARA

Na Ásia, Deborah Secco posa de
biquíni e é chamada de “sereia”

FÉRIAS
Instagram / Reprodução

Atriz está em férias nas Ilhas Maldivas

PASSATEMPO
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

pedada e foi chamada até de “sereia”. 
A Karola de Segundo Sol chegou 

a mostrar em seus Stories alguns 
detalhes luxuosos do quarto em que 
ela e o marido estão hospedados. A 
hospedagem conta com uma suíte, 
cozinha, sala de estar, mais do que 
um quarto, um banheiro belíssimo e 
uma varanda para lá de sensacional.

Em um outro vídeo, Deborah e 
Hugo ainda brincaram que, se pudes-
sem levar Maria Flor para a viagem, 
morariam por lá. “A gente vai morar 
aqui para sempre”, declarou. l
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

AGRÍCOLA SALUTARIS, CNPJ n° 09.133.731/0002-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão de licen-
ça prévia, com prazo de validade até 26/10/2020 em favor de um projeto de fruticultura irrigada para uma 
área de 135,6 hectares, no Sítio Santo Antônio, SN - Zona Rural – CEP 59510-000 – Afonso Bezerra/RN 

Afonso Bezerra/RN, 19 de Novembro de 2018.
JOSIMÁRIO RAIMUNDO DA CUNHA

Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A EMPRESA F N DE MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI, LOCALIZADA 
NA RUA FRANCISCO MAIA SOBRINHO, Nº 1950, SALA 103, LAGOA NOVA, NATAL-RN CEP: 59064-
380, CNPJ 28.029.141/0001-56, TORNA PÚBLICO QUE ESTÁ REQUERENDO AO INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA, 
A LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) REFERENTE AO LOTEAMENTO ALTO MONTE HERMINIO II , 
COMPOSTOS POR 118 LOTES LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM DE PAIVA S/N,  NO 
LIMITE COM ESTRADA DA BOA ÁGUA, ZONA DE EXPANSÃO URBANA, NÍSIA FLORESTA – RN.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO-LRO

Girlane Medeiros Araujo Bezerra Galvão ME, CNPJ: 05.043.100/0001-19, torna público que rece-
beu do  Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença De Regularização De Operação -LRO  de nº2018-126099/TECC/LRO-0202, para fabricação 
de carvão vegetal, instalada em terreno com área de 702 há, dos quais 50 m² são destinados a área 
construída. Localizado na Fazenda Ipíranga, zona rural no município de Florânia/RN.

Girlane Medeiros Araujo Bezerra Galvão ME
Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO-LRO

Heliomar Cortes Alves - ME, CNPJ: 02.272.319/0001-00, torna público que recebeu do  Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença De Re-
gularização De Operação -LRO  de nº 2017-115017/TEC/LRO-0209, para produção de telhas, tijolos e 
lajotas, instalada em terreno com área de 5,39 há, dos quais 8.070 m² são destinados a área construída. 
Localizado na Rua João Ceiso Filho, nº 3390, bairro farol, município de Assú/RN.

Heliomar Cortes Alves - ME 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

INDÚSTRIA DE LATICINIOS AGRESTE POTIGUAR LTDA ME, CNPJ Nº 25.220.023/0001-32, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a concessão de licença de regularização de operação, com prazo de validade até 
13/11/2020 em favor de um projeto de uma indústria de laticínios, localizado na Rodovia RN 269, KM 3, 
Fazenda Cruzeiro – Zona Rural – Canguaretama/RN.

Canguaretama /RN, 19 de Novembro de 2018.
HERMANO AUGUSTO DE ALMEIDA 

Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

J.B. DA CUNHA NETO EIRELI, CNPJ Nº 03.572.213/0001-86, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão 
de licença prévia, com prazo de validade até 26/10/2020 em favor de um projeto de fruticultura irrigada 
para uma área de 132,0 hectares, localizado no Assentamento Santa Maria, 98 - Zona Rural – CEP 
59510-000 – Afonso Bezerra/RN 

Afonso Bezerra/RN, 19 de Novembro de 2018.
JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO

Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

Brandão Sintéticos LTDA-ME, CNPJ: 12.659.486/0001-53, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização e Operação-LRO, 
com prazo de validade até a 22/10/2020, em favor do EMPREENDIMENTO para a Fabricação de artefatos de material 
plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios. Instalada em uma área total de 2.000,00 m², sendo 919,32 
m² de área construída no município de São Gonçalo do Amarante/RN.  Com as coordenadas geográficas em (UTM): 
P01(0245885;9365075); P02(0245836;9365038); P03(0245908;9365042); P04(0245860;9365004), localizada na Av. 
Ambrósio Miguel Sinhaem, nº 100 – Lote 28 e 30 – Quadra 36 “A” Conj. Distrito Industrial, Jardins, no município de São 
Gonçalo do Amarante /RN, CEP: 59.290-000   

NAILTON JOSÉ BRANDÃO DE ALBUQUERQUE
SÓCIO-ADMINISTRATIVO

CPF sob o nº.: 304.102.404-78
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Brasil enfrenta seleção de Camarões 
em estádio da 4ª Divisão da Inglaterra

AMISTOSO

Lucas Figueiredo / CBF

Partida amistosa será realizada na Arena MK, em Milton Keynes, cidade a 75 quilômetros da capital 
inglesa, com capacidade para 30 mil torcedores; técnico Tite prome mudanças na Seleção Brasileira

Após vencer o Uruguai por 1 a 0 
na última sexta-feira, no Emirates 
Stadium, em Londres, um dos es-
tádios mais modernos do mundo, a 
Seleção Brasileira enfrentará Cama-
rões, nesta terça-feira, 20, às  16h40,  
na Arena MK, em Milton Keynes, 
cidade a 75 quilômetros da capital 
inglesa. 

Com capacidade para 30 mil 
torcedores, o estádio faz parte de um 
complexo que inclui o hotel que hos-
peda a delegação brasileira. Vários 
quartos, inclusive, têm vista para 
o campo, assim como salas e bares, 
que compõem parte da arquibanca-
da do estádio.

A Arena MK, apesar de sediar 
um time da quarta divisão, tem 
estrutura considerada boa. O local 

recebeu jogos da Copa dos Campe-
ões Europeia de Rúgbi e, em 2015, 
foi palco de três partidas da Copa do 
Mundo de rúgbi. Também foi cogita-

do como uma das sedes da Copa do 
Mundo de futebol nas candidaturas 
inglesas para receber as edições de 
2018 e 2022, que acabaram derro-

tadas. O Milton Keynes Dons F.C. 
(nome abreviado para MK Dons) 
nasceu em 2003. Foi quando o Wim-
bledon F.C. foi para a cidade de Mil-
ton Keynes. 

Alheio à isso, o técnico Tite fará 
mudanças na seleção brasileira para 
o amistoso contra Camarões. Dedé 
e Pablo disputam uma vaga direta 
por vaga na zaga titular da seleção. 
Um deles irá dividir a dupla da de-
fesa com Marquinhos. Outro jogador 
que pode iniciar a partida é o volante 
Allan (Napoli). Ele foi muito bem 
amistoso da na sexta-feira, 16, con-
tra a seleção do Uruguai. 

Esta será a última oportunidade 
de ver o time do técnico Tite em cam-
po neste ano. A próxima data FIFA 
será em março de 2019. l

Tite deve testar novos jogadores no último amistoso da seleção em 2019


