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“CARLOS ALVES É MEDÍOCRE E DA 
OLIGARQUIA QUE QUEBROU O RN”

Em entrevista, governador Robinson Faria dispara contra adversários, elevando
tom das críticas a Fátima Bezerra (PT) e Carlos Eduardo Alves (PDT).
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tom das críticas a Fátima Bezerra (PT) e Carlos Eduardo Alves (PDT).
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Gratifi cação na conta

O Governo do Estado informou que paga na próxima sexta-
feira, 21, o décimo terceiro salário de 2017 para quem ganha 
entre R$ 4 mil e R$ 5 mil. Com isso, chega a 93 mil o número 

de servidores que já receberam a gratifi cação. Isso equivale a 
85% do total de funcionários públicos do Estado. De acordo com 
a administração estadual, a folha salarial está em dia e o restante 
dos servidores que falta receber o décimo deverá ter a gratifi cação 
depositada até o fi nal do mês de outubro. No último dia 10 de julho, 
já receberam antecipação de 40% do décimo terceiro de 2018 os 
servidores da Educação e dos órgãos da Administração Indireta com 
arrecadação própria.

>> Esclarecimentos 1. A Câmara 
Municipal de Natal convocou o 
procurador-geral do Município, 
Carlos Castim, e o presidente do 
Instituto de Previdência (NatalPrev), 
Thiago Marreiros, para prestar 
esclarecimentos sobre as respectivas 
pastas.

>> Esclarecimentos 2. A Mesa 
Diretora convocou o procurador-
geral para tratar sobre o Termo 
de Ajustamento de Gestão (TAG) 
fi rmado entre a Prefeitura e o 
Ministério Público de Contas que 
visa reduzir despesas e reequilibrar 
as fi nanças do Município, adequando-
se ao limite prudencial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

>> Esclarecimentos 3. Já o 
requerimento de convocação do 
presidente do NatalPrev foi aprovado 
na sessão desta terça-feira, 18, de 
autoria do vereador Sandro Pimentel 
(PSOL), a partir da denúncia de 
que a Prefeitura do Natal deixou 
de repassar cerca de R$ 32 milhões 
em contribuições previdenciárias ao 
instituto.

>> Doações. Relator da reforma 
trabalhista aprovada na Câmara, 
considerada benéfi ca para as 
empresas, o deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB) tem recebido altas 
quantias em doações de empresários. 
O tucano já arrecadou R$ 1,2 milhão 
até agora, dos quais mais de R$ 
700 mil foram de pessoas físicas, a 
maioria donos de empresas.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“O presidente é o 
Bolsonaro. A decisão 

final é dele”
Hamilton Mourão (PRTB), vice na 

chapa presidencial de Jair Bolsonaro 
(PSL), sobre ideia do economista 

Paulo Guedes de criar imposto nos 
moldes da antiga CPMF caso a 

chapa seja eleita

>> Apoio. O deputado federal 
por São Paulo Eduardo 
Bolsonaro, fi lho do candidato 
à Presidência Jair Bolsonaro, 
gravou um vídeo no qual 
endossa a candidatura do 
vereador de Natal Cícero 
Martins (foto) à Assembleia 
Legislativa. Os dois são 
fi liados ao PSL, mesmo 
partido de Jair Bolsonaro. 
“A mudança que a gente 
quer para o Brasil passa 
também pelas assembleias 
legislativas. Estou fazendo 
esse vídeo para dar um apoio 
a Cícero Martins, candidato 
do PSL do Rio Grande do 
Norte”, diz Eduardo no vídeo, 
publicado nas redes sociais do 
vereador potiguar.

>> Alternativa. A doação de 
empresas para campanhas foi 
proibida em 2015 pelo Supremo 
Tribunal Federal, na esteira da 
operação Lava Jato. Apesar da 
proibição, empresários podem 
continuar a fi nanciar campanhas, 
mas doando como pessoa física até 
o limite de 10% do seu rendimento 
declarado à Receita Federal no ano 
anterior. “Rogério Marinho foi um 
gigante na questão absolutamente 
central para o País. A principal 
revelação parlamentar”, disse Flávio 
Rocha, um dos controladores do 
Grupo Guararapes, ao portal Terra. 
Ele doou R$ 50 mil. Seu pai, Nevaldo 
Rocha, R$ 100 mil.

>> Visita. O procurador-chefe do 
Ministério Público do Trabalho do 
Rio Grande do Norte, Luis Fabiano 
Pereira, visitou a redação do Agora 
RN nesta quarta-feira, 19. Ele fez 
um balanço de seu primeiro ano à 
frente do órgão convidou a equipe 
do jornal para participar do Prêmio 
MPT de Jornalismo 2018, que recebe 
inscrições até o fi nal do mês. Ele 
também aproveitou para anunciar 
a realização de um seminário no dia 
11 de outubro sobre os 30 anos da 
Constituição Federal.

Cícero Martins / Divulgação

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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Zenaide exagera sobre lei

Recuperação das praças

Operações em municípios

“Zenaide exagera...”. Vamos corrigir 
para “Zenaide mente e diz que 
projeto...”.
@thiagomaciel_1983
Comentário via Instagram

Que pobreza de recuperação, sem 
nem um monumento. Bem simples 
a obra, mas o valor é lá em cima. 
Sem falar que a praça tem uns treze 
postes. Para quê tudo isso? É uma 
pista de pouso de ETs?
Thiago Serra
Comentário via Facebook

Todo ano deveria ser de política. Só 
assim pra essa cambada trabalhar. 
Bando de imundos.
@rosearaujocombr
Comentário via Instagram

O desespero está grande. Ganância 
por cargos públicos... Que coisa triste. 
Chegando lá, a primeira coisa é virar 
as costas para o pobre.
@ernanewagner1974
Comentário via Facebook

Isso é a cara do PT. Caras de pau!
@pauloalbuquerquecosta
Comentário via Instagram

Pouca vergonha. Acorda, povo 
potiguar!
@sourozane 
Comentário via Instagram

Nunca vai acabar. Só quando 
tomarem tudo e punir com rigor. [Os 
criminosos] sabem que não tem a 
punição que merecem.
@mariadefatimadasilva2178 
Comentário via Instagram
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Robinson diz que RN não pode virar  
Venezuela nem voltar às oligarquias

ELEIÇÕES 2018

Governador relembra que pesquisa é circunstancial, tem 20 dias para mostrar o que fez e vai ‘ganhar 
a eleição falando a verdade contra grupos que querem destruir o Estado de maneiras diferenciadas’

A menos de três semanas do 
primeiro turno das eleições, o go-
vernador e candidato à reeleição 
Robinson Faria (PSD) partiu para 
o ataque em direção aos seus prin-
cipais adversários na disputa. Sem 
poupar críticas a ninguém, ele disse 
que Fátima Bezerra (PT) não enten-
de de gestão e vai destruir o restante 
do Estado, com o fi m dos incentivos 
fi scais, e que Carlos Eduardo Alves 
(PDT) – que Robinson o acusa de ser 
candidato das oligarquias – é “medí-
ocre, arrogante e incompetente”.

Em terceiro lugar nas pesquisas, 
Robinson Faria destacou que os nú-
meros são circunstanciais e relem-
brou a eleição de quatro anos atrás, 
quando estava atrás nas pesquisas, 
mas acabou vencendo por uma di-
ferença de 150 mil votos. Faria foi 
para a linha de frente ao afi rmar 
que Fátima quer transformar o Rio 
Grande do Norte em uma Venezue-
la e que Carlos Eduardo Alves dará 
continuidade à destruição do Estado 
feita por sua família, junto com os 
Maia e os Rosado, só que desta vez 
todos unidos.

Em entrevista à 94 FM, Robin-
son Faria voltou a afi rmar que her-
dou “um Estado falido, quebrado, 
sucateado, destroçado – completa-
mente arruinado por sucessivas ges-
tões desastrosas”. “E agora, quando 
o Rio Grande do Norte começa a 
dar os primeiros sinais de que está 
saindo da UTI, as oligarquias - as 
famílias tradicionais da política, co-
mo Alves, Rosado e Maia – unem-se 

numa tentativa desesperada para 
tomar o poder”. Em outra frente de 
disputa, o governador acusa Fátima 
Bezerra de estar atrasada há pelo 
menos 100 anos. Confi ra abaixo e ao 
lado o que ele disse:

PESQUISAS
“Pesquisas são circunstanciais e 

se referem àquele momento exato. 
Temos quase 20 dias para apresen-
tar todas as obras do governo”.

OLIGARQUIAS
“No Rio Grande do Norte, as 

oligarquias Maia, Alves e Rosado 
quebraram o Estado. Quando o Bra-
sil tinha dinheiro, essas oligarquias 
nada fi zeram e agora cobram tudo 
de mim. O Rio Grande do Norte foi 
o estado que mais empobreceu na 
região Nordeste. O Piauí cresceu 
69 vezes sobre o que era antes e a 
Paraíba, 49. As oligarquias não nos 
deixaram crescer”.  

SEGURANÇA
É um problema que atinge todo 

o Brasil, mas no Estado promovi 
90% da polícia, fi z concurso e recons-
truí Alcaçuz - que antes era de pape-
lão e hoje é um presídio de verdade. 
Construí o presídio de Ceará Mirim, 
fi z concursos para agentes peni-
tenciários. Eu dobrei o orçamento 
em segurança, que é um problema 
nacional. No Ceará, há até toque de 
recolher. No Rio de Janeiro tem tan-
que de guerra nas ruas. O problema 
é nacional, mas estou enfrentando”.

FÁTIMA BEZERRA

“Ela vai querer governar 
pensando que o Estado 
é uma Venezuela e vai 

acontecer a mesma coisa. 
Tem que haver segurança 

jurídica para atrair 
investimentos. Ela não 
tem visão e os estados 

vizinhos vão adorar”

“O governo da Fátima vai 
acabar com o restante 
que temos, porque ela 
já disse que é contra 
os incentivos fi scais e 
vai acabar com isso. 
Se ela fi zer isso, as 

empresas irão embora 
e o desemprego vai 

aumentar. O governo da 
Fátima vai acabar com o 

restante que temos”

“Terminou de acabar 
com o hotel Reis Magos 
e não fez nada pela Via 
Costeira, que é hoje a 
orla mais abandonada 

do Nordeste. A orla está 
degradada. E ele tem 

vergonha de dizer que é 
Alves, mas eu derrotei 
o primo dele (Henrique 

Alves) na eleição 
passada”

“Não colocou um centavo 
para a segurança pública, 
que é o maior clamor do 
povo. A ambição dela é 
enfraquecer o estado. 
Ela copiou o programa 
de governo do Estado 
do Piauí. Imagine uma 
professora colando”

“É um cidadão que 
brinca com a segurança. 

Nomeou um jornalista 
e depois um vereador 

para comandar a Guarda 
Municipal. Se escondeu 
quando eu enfrentei – 
sozinho – as rebeliões 

nos presídios. Ele quis ver 
o estado pegar fogo.”

CARLOS EDUARDO

“Dá para imaginar um 
governo com Carlos 
Eduardo, que é da 

mesma oligarquia. Vai 
ser a pior coisa do mundo 

porque com ele Natal 
andou para trás. Ele é 

medíocre, incompetente e 
arrogante”

Rayane Mainara / PSD

Governador disse que Carlos Eduardo é medíocre e representa a oligarquia
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Existe um clamor para o fi m 
da corrupção. Na lista de desejos 
de quase todos os brasileiros o 
combate à corrupção é prioridade. 
O desvio de dinheiro atinge a 
saúde, educação e segurança. 
Afeta diretamente a infraestrutura, 
pagamos o preço no cotidiano. 

Combatemos a corrupção 
com justiça forte, Ministério Público 
atuante, órgãos de fi scalização 
fortalecidos e instituições bem 
defi nidas e com força. A receita 
parece simples e estamos vivendo 
o auge dessa força da democracia. 

Porém vivemos um paradoxo, 
o mesmo povo que quer o fi m 
da corrupção, quer Lula como 
presidente. Ele que foi condenado 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro. Instalou uma organização 
criminosa em seu governo com 
intuito único de espoliar os cofres 
públicos.

O discurso de combate à 
corrupção perde força justamente 
pelo comportamento dúbio da 
população leniente com corruptos. 
É um caso grave que devemos 
pensar. 

O que o PT pode fazer de 
diferente se em momento algum 
assumiu erros. Olhando o discurso 
do partido, os desvios e desmandos 
são todos terceirizados, se brincar 
até Pedro Alvarez Cabral é culpado. 
Menos Lula, claro. 

Isso não é só Haddad que 
tenta esconder os desmandos. 
Aqui no RN Fatima Bezerra em 
momento algum admitiu nenhum 
erro do governo petista. Isso é 
muito perigoso. Se petistas acham 
que nada aconteceu, podem tentar 
novamente implantar o mesmo 
esquema. A lição não foi aprendida. 

Mas não podemos cobrar 
dos políticos se o próprio povo 
não respeita as decisões da 
justiça. A confi ança na tutela do 
Estado é importantíssimo para a 
estabilidade. 

Como é dúbio se cobrar o 
combate contra a corrupção e 
ao mesmo tempo apoiar todo 
uma rede que durante 13 anos 
roubou sem pena o Brasil. É algo 
impossível de entender. 

O pior, já tivemos também 
experiência com outro poste, Dilma 
Rousseff . O que aconteceu todos 
nós já sabemos. Um desastre.

Um país brincando 
com a esquizofrenia 

Secretária afi rma que áudio de 
bandido apoiando Fátima é real

POLÊMICA

José Aldenir / Agora RN

Segundo a secretária Sheila Freitas, não resta dúvidas que a voz é de Marcelo 
Henrique da Silva Oliveira, apontado como líder de uma facção criminosa

A secretária de Segurança Públi-
ca e Defesa Social do Rio Grande do 
Norte, Sheila Freitas, confi rmou que 
a voz no polêmico áudio que circula 
nas redes sociais solicitando votos 
para candidatos nas eleições deste 
ano, incluindo a senadora Fátima 
Bezerra (PT), postulante ao gover-
no do Estado, pertence a Marcelo 
Henrique da Silva Oliveira, mais 
conhecido como “Colorau”, que cum-
pre pena no Presídio Estadual Dr. 
Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro, 
no Agreste de Pernambuco.

A revelação foi feita em entrevis-
ta à rádio 95 FM, no último dia 15, 
após Sheila Freitas ser questionada 
sobre a veracidade da mensagem. O 
áudio reclama da suposta opressão 
sofrida pela população carcerária do 
Rio Grande do Norte. Não há infor-
mações sobre a data da transmissão, 
mas a fala circula desde em redes so-
ciais há 15 dias. “Vamos mudar esse 
governo seboso, imundo que está nos 
corrompendo, machucando nossos 
familiares. Que só faz oprimir, es-
tragar, está ligado? Com opressão, 
indignação[sic]”, diz o autor da men-
sagem.

No fi m do áudio, a voz traz 
indicações de candidatos a serem 
votados. “Vamos dar um voto de 
crédito. Vamos que vamo... [sic] que 

esse povo merece. Doutora Isabel, 
aí, Doutor Vivaldo aí. Fátima na 
cabeça”, solicita o responsável pela 
mensagem.

 Segundo a secretária Sheila 
Freitas, não há dúvidas de que a voz 
pertence ao detento Marcelo Henri-
que da Silva Oliveira. Ele é apontado 
como um dos líderes de uma facção 
criminosa que atua no Nordeste. “Eu 
reconheço a voz; aquele é ‘Colorau’. 
Se o que ele disse é verdadeiro ou 
não, isso precisa ser investigado. Pa-
ra mim, não é fake news”, detalha.

Ainda de acordo com titular da 
pasta de Segurança, o conteúdo da 

mensagem foi enviado para a análise 
do Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN) e para o Ministério 
Público Eleitoral. “A pessoa descrita 
no áudio é Marcelo Henrique da Sil-
va Oliveira vulgo “Colorau”. Eu já o 
prendi diversas vezes enquanto era 
titular da 11ª delegacia de polícia de 
Cidade Satélite”, diz.

Acusado de assaltos em Natal, 
“Colorau” foi preso em Caruaru, em 
Pernambuco, em junho de 2011, por 
porte ilegal de arma e tráfi co de dro-
gas. Desde então, ele cumpre pena 
no sistema penitenciário pernambu-
cano.

O candidato do PDT ao Governo 
do Estado, Carlos Eduardo Alves, 
tem divulgado em sua propaganda 
eleitoral o vídeo de uma discussão 
em que o senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) expõe valores recebidos 
pela campanha de Fátima Bezerra 
(PT) ao Senado em 2014. A petista 
agora é candidata a governadora.

No bate-boca, Ataídes Oliveira 
afi rma que Fátima teria recebido, na 
sua campanha de quatro anos atrás, 
R$ 4 milhões em doações feitas pela 
“elite”. Parte desse valor teria sido 
disponibilizada pela JBS, empresa 
envolvida em escândalos de corrup-
ção durante os governos petistas.

No vídeo, que foi gravado em 
setembro de 2016, o tucano detalha 

alguns valores recebidos por Fátima 
após a senadora criticar, da tribuna 
do Senado, a “elite conservadora” do 
País. Ataídes Oliveira deixa suben-
tendida uma contradição da senado-
ra potiguar.

“A senhora gosta de falar de eli-
te. Eu gostaria de saber o seguinte, 
senadora. Por que a JBS colocou R$ 
1 milhão na campanha de Vossa 
Excelência? Por que a Sucocítrico co-
locou R$ 1 milhão na conta da cam-
panha de Vossa Excelência? Já que 
Vossa Excelência não gosta, então, e 
tem pavor da elite, por que é que a 
senhora foi atrás dessa elite, e essa 
elite botou R$ 4 milhões na conta de 
Vossa Excelência? Explica isso para 
o povo, senadora”, aponta o senador.

Nesta terça-feira, 18, o juiz 
Ricardo Tinoco Góes, do Tribunal 
Regional Eleitoral, mandou o Face-
book excluir o vídeo da rede social de 
Carlos Eduardo por entender que ele 
faz propaganda negativa de Fátima.

A decisão apontou que o candida-
to a governador pelo PDT infringiu a 
lei eleitoral ao utilizar a ferramenta 
de impulsionamento pago de publi-
cações para divulgar o vídeo entre os 
usuários da rede. A ação é permitida 
apenas para promover candidatos, 
e não para depreciar a imagem dos 
adversários.

Até a fi nalização desta edição, 
o vídeo continuava no ar, mas sem 
impulsionamento pago. O vídeo já 
foi visto por 8,4 mil usuários. 

Mensagem em que “Colorau” pediu voto para a petista (foto) foi enviado ao MP

Criticada por Fátima, “elite” ajudou a 
elegê-la em 2014, mostra senador
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SÍNTESE CONJUNTURAL

SALDO DE EMPREGOS NO RN

Em julho de 2018, no RN, os empregos formais apresentaram saldo 
positivo de 570 novas vagas. Enquanto a agropecuária, sozinha, 
gerou 966 empregos, a perda de vagas continuou a ser percebida na 
maioria dos setores, principalmente na indústria de transformação, 
onde os desligamentos superaram as admissões em 289. Persiste um 
saldo negativo, em 2018, com gráfi co dos cinco períodos da série 
muito semelhante àquele dos primeiros semestres, (boletim nº 36) 
embora com viés positivo, pois nos últimos quatro períodos o saldo 
negativo se torna menor (ver microempresas, pag.4).    

ARRECADAÇÃO DE ICMS 

A arrecadação de ICMS no RN, entre janeiro e agosto de 2018, 
superou os R$ 3,6 bilhões, um crescimento nominal de 12,9% em 
relação a idêntico período de 2017, e que continua a ser superior 
à infl ação. A mesma análise, com os cinco últimos dados, mostra 
um crescimento nominal de 29,45%, entre 2014 e 2018, enquanto 
a infl ação, em idêntico período, foi de 27,23% (medida pelo INPC 
– IBGE). 

BALANÇA COMERCIAL

Nos últimos cinco anos o comércio exterior do RN, entre janeiro e 
agosto de cada ano, teve crescimento de 14,43% nas exportações, 
que decresceram 4,91% entre 2017 e 2018, período em que as 
importações caíram mais ainda, chegando ao percentual de 18,84%. 
Consequentemente, o crescimento de 42,54% no saldo da balança 
comercial potiguar, também entre 2017 e 2018, não pode ser visto 
como uma vitória, uma vez que se formou a partir da queda das 
importações e não do crescimento das exportações.

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 sete primeiros meses, enquanto 

arrecadação de ICMS e balança comercial registram movimentações entre janeiro e agosto. 

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

Fontes: CAGED
Elaboração: SEBRAE/RN
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NOTÍCIAS SETORIAIS
IMPORTÂNCIA DA METRÓPOLE DIGITAL 
PARA EMPRESAS POTIGUARES
O Parque Tecnológico Metrópole Digital completa um ano com 25 em-
presas credenciadas, que geram cerca de 450 empregos diretos. Ele 
foi criado pela UFRN, por meio do Instituto Metrópole Digital (IMD/
UFRN) e apoios do SEBRAE e da Prefeitura Municipal do Natal, com o 
propósito de desenvolver ações que envolvem a academia, o governo 
e a iniciativa privada. Empresas que se instalam em sua área têm acesso 
a serviços de tecnologia, infraestrutura e pesquisa, além de incentivos 
fi scais concedidos pelo município. Metade das empresas credenciadas 
ao Parque Tecnológico são as chamadas “associadas residentes”, que 
se desenvolveram dentro da própria Inova Metrópole. A outra metade 
é composta por empresas “associadas não-residentes”, aquelas que 
não passaram pela incubadora, apenas se credenciaram ao Parque. 
Todas estão relacionadas à tecnologia da informação, embora atuem 
em diferentes áreas, enquanto desfrutam de serviços oferecidos pelo 
Parque Tecnológico, como nuvem computacional, internet, colocation, 
backup e monitoramento de equipamentos, além de consultoria e su-
porte. Na área de infraestrutura, as empresas têm acesso a auditórios, 
salas de reuniões, de treinamento ou de aula, além da possibilidade 
de uso do Laboratório de Prototipagem, com serviços de usinagem, 
impressão em circuitos lógicos e em 3D. Os incentivos fi scais são re-
lacionados a reduções em impostos, como ISS, IPTU e ICMS, além do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITIV) e da isenção da Licença 
de Transmissão do Imóvel. 
Estar no Metrópole Digital leva às empresas outras vantagens imate-
riais, como oportunidades de comunicação, aprendizado coletivo e 
realização de parcerias, inclusive com a Universidade.  No aniversário 
do Parque Tecnológico Metrópole Digital, que também forma talentos 
e os mantem no RN, as empresas potiguares é que são presenteadas.

PETRÓLEO E NEGÓCIOS
A classe empresarial potiguar, liderada pela FIERN, mobiliza-se para conseguir que o petróleo volte a 
ser um importante item na composição do PIB e da pauta de exportações deste Estado. Uma comitiva 
formada por dirigentes empresariais e classistas, muitos ligados à FIERN, SEBRAE e REDEPETRO-RN, 
esteve em Brasília, no último dia 29 de agosto, expondo ao ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, 
problemas e alternativas à reestruturação do setor petrolífero potiguar, cuja cadeia vem sofrendo uma 
verdadeira desmobilização, com fechamento de empresas e altos índices de desemprego. O desinteres-
se da Petrobras pelos campos terrestres locais atingiu um grande contingente de pequenas empresas 
que prestavam serviços à estatal. A comitiva, apoiada pela classe política, solicitou ao Ministério empe-
nho para agilização do processo de venda desses ativos, com a consequente cessão dos direitos de 
exploração e produção às empresas privadas independentes, muitas já atuantes no setor, que passarão 
a explorar poços maduros. Esse é o programa Topázio, da Petrobras. Outro pleito da comitiva foi sobre a 
real efetividade do programa Reate, pelo qual o governo federal deve se empenhar na revitalização das 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás em áreas terrestres.

RIO GRANDE DO NORTE 
É LÍDER EM ENERGIA EÓLICA
A energia eólica expande seu potencial em solo potiguar. No 28º leilão 
realizado pela ANEEL, em 01/09/2018, dos 48 novos projetos inscri-
tos no certame para geração de energia nova, 27 foram arrematados 
neste Estado, que tem assegurados investimentos calculados em R$ 
3,5 bilhões, nos próximos 6 anos, sendo que o local de instalação dos 
aerogeradores receberá investimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão. A 
Região do Mato Grande será a mais benefi ciada, principalmente o mu-
nicípio de Riachuelo.  Com esse leilão o Rio Grande do Norte se fi rma 
na posição de líder na produção eólica no Brasil, com 3,7GW de po-
tência instalada.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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ARTIGO DO MÊS

Atribuída à Charles Darwin a frase “Não é o mais forte que 
sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta 
às mudanças”, refl ete e deve inspirar negócios em um momento 
como este. Intensa crise econômica, moral, institucional e ética 
com severos efeitos nas relações de consumo e impactos devas-
tadores na geração de empregos, convivendo lado a lado com 
uma revolução tecnológica que modifi ca o mercado, as manei-
ras de comunicação e os hábitos de consumo. O empreendedor 
deve estar, permanentemente, conectado com as mudanças e a 
elas se adaptar.

O Varejo 4.0 e os inúmeros avanços tecnológicos nele conti-
dos, como realidade aumentada, inteligência artifi cial, o mundo 
mobile, internet das coisas, compras e pagamentos sem burocra-
cia, consumidor engajado com a empresa... tudo isso, sem dú-
vidas, transformou o varejo tradicional e avança velozmente dia 
após dia.

Tudo isso também criou um novo perfi l de consumidor, mo-
derno, antenado, com opinião própria, colaborativo. Ele não ape-
nas quer comprar um produto ou serviço, antes até de suas neces-
sidades básicas, deseja ser reconhecido através do que adquire. 

Com esse cenário é possível que você se questione quando 
o mercado de varejo tradicional vai deixar de existir? Nunca!!! A 
relação H2H (human-to-human) está cada vez, mais em alta e é 
muito mais assertiva, pois o cliente atribuirá mais valor a uma ação 
personalizada do que uma ação robotizada de massa. A huma-
nização das relações de consumo não signifi ca, nem de longe, 
retroceder. Antes disso demanda ainda mais investimento em 
novas tecnologias, que sirvam para ajudar, envolver e engajar o 
cliente.

Muitas empresas já adotam essas novas tecnologias para criar 
um ambiente afetuoso e envolvente para seus clientes. Desde a 
disponibilização da internet Wi-Fi gratuita, quanto à indicação de 
produtos promocionais de acordo com seus hábitos de consumo 
tornam as empresas diferentes, desejadas e elogiadas.

Nesse contexto as lojas físicas permanecerão vivas, impor-
tantes vetores das relações de consumo, mas transformadas em 
pontos de contato com os clientes para refi nar a experiência de 
compra, disponibilizando soluções presenciais e digitais que faci-
litem a vida do cliente.

O cliente quer ser parte do negócio, e ele se faz parte ao emi-
tir sua opinião sobre a experiência que teve com a empresa. Tão 
logo a torne pública, o efeito, muitas vezes, é viral e devastador. 
O mercado dará ouvidos ao seu cliente, o conteúdo gerado por 
ele será valorizado. Se o seu cliente tem uma boa experiência de 
consumo ele se tornará um aliado da sua empresa, um soldado 
propagando e defendendo sua marca. 

Embarque nesse mercado, abrace essa nova forma de ser e 
atender clientes, resolva uma necessidade, apoie, ajude e ganha-
rá um exército de clientes defensores que arrastaram mais e mais 
clientes, unindo o online e o offl ine, produzindo mais resultado e 
desenvolvimento para sua empresa.   

O CONSUMIDOR MODERNO E A HUMANIZAÇÃO 
DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

Leonel Pontes
      Gerente do Escritório Regional do Agreste - SEBRAE/RN

Moraes Neto
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EVOLUÇÃO DOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL NO RN

Fonte: Receita Federal
Elaboração: SEBRAE/RN

PEQUENOS NEGÓCIOS DO RN
NÚMERO DE MEI’s FORMALIZADOS NO RN

(Nos últimos 13 meses)

Fonte: Receita Federal 
Elaboração: SEBRAE/RN

*Receita Federal cancelou 15.521 
CNPJ de MEIs em situação irregular
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SALDO EMPREGOS FORMAIS NO RN
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Fonte: CAGED/MTE. 
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Revitalização da praça Gentil 
Ferreira terá início em outubro

OBRA

José Aldenir / Agora RN

Projeto inclui recuperação do piso, bancos, espaço paisagístico e um novo 
sistema de iluminação; espaço também vai receber posto da Polícia Militar

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
prometeu que vai revitalizar a praça 
Gentil Ferreira, no Alecrim, na zona 
Leste, a partir do próximo dia 23 de 
outubro. O equipamento público co-
memora 107 anos em 2018.

“A praça Gentil Ferreira é um 
ponto tradicional de Natal e precisa 
dessa recuperação. É um pedido da 
comunidade, de usuários e comer-
ciantes, que precisamos e vamos 
atender. A Prefeitura está conscien-
te de que a reforma é urgente”, afi r-
mou o prefeito.

Ele adiantou que o projeto inclui 
os piso e bancos, com novo paisagismo 
e um novo sistema de iluminação. O 
prefeito também anunciou a reaber-
tura do posto permanente da polícia 
comunitária no local, utilizando a 
Guarda Municipal com seu efetivo.

A Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur) informou 
que uma equipe de engenheiros está 
analisando a praça para verifi car que 

ações serão tomadas e elaborar um 
projeto de reestruturação da área.

Após isso, será feito um orça-
mento para que, assim, possa ser 

defi nido se serão os próprios funcio-
nários da secretaria que irão realizar 
o serviço ou se será necessário con-
tratar uma empresa. 

Equipe técnica da Semsur vai iniciar o projeto para recuperar praça centenária

RECUPERAÇÃO

Movimento “Viva o Centro” ganha 
apoio de entidades da sociedade civil

José Aldenir / Agora RN

Após iniciar um projeto para a 
revitalização do bairro de Cidade 
Alta, na zona Leste de Natal, a cam-
panha “Viva o Centro” colhe os pri-
meiros frutos. Várias ruas da região 
passaram por um serviço de limpeza 
na última semana.  Além disso, o 
Sebrae promete ofertar consultorias 
e fornecer um plano de ação para a 
recuperar a região comercial.

Segundo Maíza Pessoa, gerente 
da unidade de comércio e serviços 
do Sebrae no Rio Grande do Norte, 
a entidade vai promover a vinda de 
um especialista no trabalho de revi-
talização de áreas comerciais degra-
dadas. A ideia é elaborar um plano 
de ação estratégico para as medidas 
de recuperação do bairro.

Além disso, o Sebrae vai ofertar 
serviços de consultoria aos empre-
sários que atuam na região do Cen-
tro. O objetivo é fornecer um diag-
nóstico sobre a atividade comercial 
dos empreendimentos locais, para 

analisar ações como o atendimento 
aos clientes.

Além das medidas estratégicas, 
várias ruas da Cidade Alta passa-
ram por ações de limpeza. A Prefei-
tura de Natal promoveu também a 
instalação de lixeiras. “A cada dia 

criamos mais força   para cumprimos 
a nossa missão de revitalizar o Cen-
tro”, comemora Delcindo Macena, 
empresário e coordenador do projeto 
Viva o Centro. O movimento “Viva o 
Centro” foi iniciado em julho, e conta 
com 300 empresas participantes. 

Projeto prevê a revitalização de toda da área comercial do bairro da Cidade Alta

CRIME

Corpo encontrado em 
Arez é de motorista 
desaparecido

Os familiares de Giltemberg 
Gomes Soares, desaparecido havia 
duas semanas, confi rmaram que 
o corpo encontrado na terça-feira, 
18, em um canavial no município 
de Arez, na Região Metropolitana 
de Natal, é do motorista de 
aplicativo. Segundo o Instituto 
Técnico-Científi co de Perícia (Itep), 
a identifi cação foi realizada através 
de pinos de platina implantados 
na perna e na cabeça do homem 
após um acidente. O motorista 
estava desaparecido desde o dia 5 
de setembro, quando foi visto pela 
última vez para uma corrida em  
São Gonçalo do Amarante. 

Reprodução / Facebook

Giltemberg tinha 32 anos

SEGUNDOS
EM QUINZE

Cruzeta entra em colapso 
de abastecimento de água
A Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern) 
informa que o abastecimento 
de Cruzeta, região Seridó, será 
suspenso a partir do próximo 
sábado, 22. O Açude Público 
que atende o município está com 
nível muito baixo, não havendo 
condições de captação e tratamento 
da água. Atualmente, outras três 
cidades estão em colapso de 
abastecimento. Todas na região Alto 
Oeste. São elas: Paraná, Pilões e 
São Miguel.

José Aldenir / Agora RN
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IBGE aponta que 178 mil pessoas  
estão “desalentadas” no Estado

DESISTÊNCIA

José Aldenir / Agora RN

Outro dado é o da subutilização da força de trabalho que, no RN, atinge  
35,4%, ou seja, 365 mil pessoas estão desocupadas ou subutilizadas

A desesperança na hora de en-
contrar um emprego fez com que 
178 mil potiguares desistissem de 
procurar trabalho no Estado. Esses 
números correspondem ao 2º trimes-
tre de 2018 e registram um aumento 
de 22,76% com relação ao mesmo 
período do ano passado. Os dados 
são da última Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD), 
realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

As pessoas que não estão mais à 
procura de um serviço são chamadas 
de desalentadas e classifi cadas como 
fora da força de trabalho. De acordo 
com o especialista em economia do 
trabalho, William Eufrásio Pereira, 
o aumento desses índices pode dis-
torcer as taxas de desemprego. “A 
taxa de desalento chega a ser pior 
do que a de desocupados, visto que 
essas pessoas saem do mercado de 
trabalho pela incapacidade do em-
presariado de absorver essas pesso-
as. Isso gera um falso dado de que 
o desemprego não está crescendo”, 
explicou.

Mais de 201 mil pessoas estão 
desempregadas no Rio Grande do 
Norte, o que corresponde a 13,1% da 
população potiguar. Outro dado pre-
ocupante registrado na pesquisa é o 

da subutilização da força de trabalho 
que, aqui no estado, atinge 35,4%. 
Ou seja, cerca de 365 mil pessoas 
estão desocupadas ou estão subo-
cupadas por insufi ciência de horas 
trabalhadas.

Esse tipo de situação pode afetar 
diretamente a economia do estado, 
mas, segundo o economista, a po-
pulação é quem mais sofre. “É uma 
situação extremamente perversa 
para a classe trabalhadora. Alguns 
apresentam fobias, depressão e ten-
dências suicidas. Fruto, em grande 
parte, das políticas econômicas ado-

tadas e dessa reforma trabalhista, 
que gerou ainda mais precarização 
no mercado de trabalho”, ele afi rma.

Rosilene Moreira, de 35 anos, é 
uma entre os milhares de potiguares 
que desistiram de procurar emprego. 
Desempregada há pouco mais de um 
ano, a ex-assistente administrativa 
é portadora de fi bromialgia e preci-
sou sair do emprego para cuidar das 
dores causadas pela doença. “Sinto 
muitas dores no corpo e em situação 
de estresse e pressão esse quadro 
piora, o que acontece com alguém 
que procura emprego”, disse. 

Economista diz que aqueles que maximizam lucros fi carão sem compradores

OPORTUNIDADE

BNB tem R$ 5 milhões 
para projetos de 
inovação na região

O Banco do Nordeste vai 
oferecer R$ 5 milhões para projetos 
que transformam ideias inovadoras 
em negócios. Os recursos são 
do Fundo de Desenvolvimento 
Científi co, Tecnológico e 
de Inovação (Fundeci), não 
reembolsáveis, e estão previstos no 
edital de subvenção econômica para 
inovação em empresas da Região 
Nordeste, disponível na página da 
Instituição na Internet.

As inscrições podem ser 
enviadas até 24 de outubro. 
Os projetos devem utilizar 
as tecnologias de Big Data, 
Biotecnologia, Blockchain, 
Inteligência Artifi cial, Internet das 
Coisas (loT), Fotônica, Plataformas 
de Marketplace ou Tecnologias da 
informação e comunicação (TlCs).

Podem concorrer micro ou 
pequenas empresas, com receita 
operacional bruta ou renda 
agropecuária bruta auferida no 
exercício anterior de até R$ 4,8 
milhões, que se encontrem nos 
municípios dos Estados. 

José Aldenir / Agora RN

Agência do BNB em Angicos

SEGUNDOS
EM QUINZE

Confi ança do consumidor 
aumenta quase 3,47%
Dados da Confederação Nacional 
dos Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) divulgados 
nesta quarta-feira, 19, revelam 
que o Indicador de Confi ança 
do Consumidor (ICC) registrou 
crescimento de 3,47% pela segunda 
vez consecutiva em agosto na 
comparação com o mês anterior.

José Aldenir / Agora RN

DIBA

Investimentos de R$ 8,3 milhões vão 
gerar 3 mil empregos na fruticultura

João Vital / Governo do RN

Um oásis a 210 Km de Natal. 
Assim é o Distrito Irrigado do Baixo 
Açu (Diba), um celeiro de desenvol-
vimento econômico da fruticultura 
irrigada, com faturamento de R$ 50 
milhões anuais e geração de três mil 
empregos diretos e indiretos. É nessa 
região do Vale do Açu, entre os mu-
nicípios de Afonso Bezerra e Alto do 
Rodrigues, que se produz 30 mil tone-
ladas de frutas por ano. Em 2018 os 
investimentos chegaram.

Por meio do acordo de emprésti-
mo com o Banco Mundial, o Governo 
do Estado e a Secretaria de Agricul-
tura estão recuperando e construin-
do o canal de irrigação principal, am-

pliando a rede elétrica, reformando 
a subestação de energia, construindo 
reservatórios e sistemas de bombea-
mento e reformando quatro piscinas, 
que vão possibilitar a produção de 

frutas em três mil hectares. A expec-
tativa é que a plantação de banana, 
mamão, melancia, coco, manga, en-
tre outros, dobre e chegue a 60 mil 
toneladas por ano e sejam gerados 
três mil novos postos de trabalho.

Os investimentos estruturantes 
somam R$ 8,3 milhões e incluem 
ainda a recuperação de duas esta-
ções de bombeamento de água e re-
construção da estrutura elétrica nos 
20 km de extensão do canal para for-
necimento de energia para 29 lotes 
de terras. Os impactos serão senti-
dos muito além dos seis mil hectares 
do Diba. Serão gerados R$ 3 milhões 
em ICMS ao ano. 

Plantio de mamão em estágio no Diba 
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“ O ódio tem 
melhor memória 

do que o amor”

(Balzac)

>> As noites da Apple. A 
saudosa Apple Discothéque 
fez história na noite de 
Natal e marcou a vida 
de algumas gerações que 
curtiram sua pista de 
dança ao som das canções 
que instituíram a “era 
disco” no mundo. A Apple 
vai voltar, por uma noite 
apenas, dia 29, como festa 
de aniversário do Bombar, 
no Largo do Atheneu. 
No comando musical, o 
primeiro DJ da histórica 
boate, Heraldo Palmeira. 
E não vai faltar a pista de 
dança para balançar boas 
lembranças.

Cordel é patrimônio nacional
No país da corrupção sem freio
da política nojenta, de latrina

de partidos afundados na propina
e nas vãs ideologias de rateio

todo um povo vivendo no aperreio
a mercê do poder irracional

a miséria no paralelo e ofi cial
os valores lançados no bordel

ainda bem que a cultura do cordel
se tornou patrimônio nacional.

Não tá fácil a vida do brasileiro
enganado por todos os sabidos
na eleição são sempre iludidos
por alguns trocados de dinheiro
é chamado até de companheiro
pelo malandrão que lhe faz mal

se engana no discurso social
de algum comunista ou coronel

ainda bem que a cultura do cordel
se tornou patrimônio nacional

Hoje a vida não vale uma ruela
é sem graça o gosto da multidão
tanto lixo chamado de canção
como trilha na fossa da novela

no teatro, no cinema, é só balela
besteirol no debate digital

já não presta sequer o carnaval
a imprensa hoje é coisa de cartel

ainda bem que a cultura do cordel
se tornou patrimônio nacional

A república mambembe picareta
dominada por castas parasitas

os poderes nas mãos de sibaritas
e as leis aplicadas na mutreta
a censura disfarçada e careta

no politicamente correto e boçal
os bandidos na Polícia Federal

e nas ruas fazendo escarcéu
ainda bem que a cultura do cordel

se tornou patrimônio nacional.

>> Pesquisa Ibope. Jair 
Bolsonaro lidera entre pessoas 
escolarizadas e com boa renda, 
Fernando Haddad entre 
pobres e semialfabetizados. Na 
arquibancada das redes sociais, 
eleitores intelectuais do PT 
seguem dizendo que o eleitorado 
de Bolsonaro é formado por 
ignorantes e analfabetos. Vai 
entender...

>> Amarelas ao vivo. O 
candidato do Novo, João Amoedo, 
foi o primeiro entrevistado ontem 
do projeto “Amarelas ao Vivo”, 
evento realizado pela revista 
Veja no Teatro Santander, no 
Shopping JK, em São Paulo. 
Amoedo disse que será muito 
difícil apoiar Bolsonaro ou 
Haddad num eventual 2º turno.

>> Amarelas II. O segundo 
entrevistado foi Geraldo 
Alckmin, que surfou nas redes 
sociais e criticou o general 
Mourão por um comentário que 
sequer era próprio, pois já foi dito 
pelo ex-presidente americano 
Barack Obama. O tucano 
chamou um governo de Haddad 
de “escuridão” e um de Bolsonaro 
de “salto no escuro”. 

>> Sem paternidade. Em 
junho de 2008, Barack Obama 
(admirado pela esquerda 
mundial) disse em Chicago: 
“Crianças que crescem sem pai 
têm cinco vezes mais chances 
de viver na pobreza e cometer 
crimes; nove vezes mais chances 
de abandonar a escola e vinte 
vezes mais chances de acabar na 
prisão”.

>> Imprensa cega. Ciro 
Gomes agride um repórter; 
a mídia sequer cita o nome 
do profi ssional (não era 
nenhum Tim Lopes, amigo da 
bandidagem). Um jornalista 
é agredido em Natal por meia 
dúzia de militantes vermelhos, 
nenhuma reclamação, ausência 
total de um sindicato que pra 
nada jamais serviu.

>> Nova avenida. Um projeto 
de beleza rara, grande obra do 
governo estadual, mas que não 
recebeu o nome de nenhuma 
grande personalidade potiguar. 
Por qual motivo existe a Avenida 
Conselheiro Tristão? Se for 
referência ao político cearense, 
não tem sentido, se algum 
conselheiro comunitário, por quê?

Minha candidatura está 
crescendo, podemos ganhar no 

primeiro turno. 

(Henrique Meirelles)

Votar em Haddad 
no segundo turno? 
Nem a pau, Juvenal. 

(Ciro Gomes)

Voltar o PT é voltar 
a escuridão e Bolsonaro 

é um salto no escuro.

(Geraldo Alckmin)

PICARDIA NAS REDES
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Anitta já foi muito atacada pelo 
público por manter suas convicções 
políticas e pessoais afastadas de 
sua vida como celebridade, mas na 
última quarta-feira, 19, ela precisou 
abrir uma exceção.

NOVELAS

HORÓSCOPO

Você pode querer liberdade para correr atrás de 
seus objetivos e lutar com unhas e dentes pelo 
que quer. Busque aliados para seus projetos. No 
amor, vai querer mais companheirismo.

Seu alto-astral vai contagiar as pessoas e pode 
abrir caminhos para você. Controle melhor os 
gastos. A dois, invista no romantismo sem perder 
tempo com ciúme.

Você vai querer mostrar todo seu potencial 
no trabalho. Pode pintar oportunidade de 
promoção. No amor, só dará chance a quem 
provar que merece.

Negócio de família ou sociedade com parente vai 
exigir mais paciência. Aposte na sua experiência 
para se destacar no trabalho. Na vida a dois, 
controle a rebeldia e fuja de discussões.

Você pode ter alguma difi culdade para se 
concentrar ou aprender nova tarefa no emprego. 
Seja prestativo(a) com os colegas. A dois, 
busque mais cumplicidade.

Convém fi car longe de fofocas para não queimar 
seu fi lme no trabalho. Se tiver um bom projeto 
em mente, não conte a ninguém, podem puxar 
seu tapete. Evite segredos com quem ama.

Talvez você queira se aprofundar mais no 
trabalho. Também pode investir em mudança ou 
assumir novas responsabilidades. Desejos à fl or 
da pele: tome a iniciativa.

Cuidado para não torrar sua grana com 
supérfl uos. Os astros também alertam que não 
deve misturar dinheiro com amizade: pode sair 
no prejuízo. Novo romance pode surpreender.

Pode lidar com tensões no trabalho se tiver que 
agir em equipe. Controle suas reações para não 
ser autoritário(a) demais com os colegas. Pode 
iniciar romance, mas a família deve se opor.

Imprevistos em casa podem deixar o dia tenso 
em família. Talvez não possa mais adiar uma 
decisão importante: encare o desafi o. Pode 
pintar um clima com colega.

Seu trabalho vai exigir mais disciplina. Pode ser 
difícil compreender uma ordem ou aprender 
uma nova tarefa. Se tiver dúvidas, esclareça com 
boa vontade. Melhore o diálogo com o par.

Mentiras podem tumultuar o seu dia, por isso, 
fale menos. Mas não acredite em tudo que os 
outros vão dizer: investigue. No amor, em vez de 
fugir ou esconder o que sente, busque o diálogo.

Galdino consegue fugir antes que Karola o veja. Gorete procura Clóvis, que resiste às investidas da mulher. Ionan 
afi rma a Beto que Luzia está mentindo sobre o fi lho dos dois. Edgar e Karen se beijam, e Rochelle os provoca. 
Acreditando estar sendo ameaçada por Laureta, Karola pede trégua à ex-comparsa.

SEGUNDO SOL

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)

Resumos dos capítulos fi nais não serão divulgados pela emissora.
ORGULHO E PAIXÃO

Samuca é obrigado a aceitar a volta de Emílio para a Samvita, diante do apoio dos acionistas do grupo. 
Betina fi ca surpresa ao descobrir que Barão é o agiota que empresta dinheiro a Zelda. Emílio mostra a Belém 
o vídeo comprometedor que tem como garantia, para manter o apoio dos acionistas.

O TEMPO NÃO PARA

Anitta recebe ameças ao seguir 
amiga que votará em Bolsonaro

REVOLTA
Instagram / Reprodução

Cantora desabafou nesta quarta-feira

Cantora ficou chocada
com a onda de ódio que 
veio em sua direção. Ela 
disse que está preocupada

Acidentalmente, a cantora aca-
bou se envolvendo em uma grande 
confusão ao seguir o perfi l de uma 
amiga que declarou abertamente 
seu voto em Jair Bolsonaro (PSL) 
para a Presidência.

A funkeira resolveu usar seu 
perfi l do Instagram para construir 
um diálogo aberto e sincero com os 
fãs, expondo os detalhes da situação 
desagradável pela qual está passan-
do. “Hoje eu comecei novamente a 
ser atacada, xingada e ameaçada”, 
disse ela, preocupada. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

TPAB
ESTRANHAR

CLARADEOVO
FELIZMRA

FAOLEIROS
FORARAIZ
UNICOEVR

EOPALETO
PPANELAS

LUTODUBE
BSUECAA

GOLPESENA
IRDMINA

ECOLOGISTA
OLHADAAS

Dinheiro
recebido
pelo tra-
balhador

Tricam-
peão
(red.)

A (?):
pago em 
presta-
ções

Duas
doenças

do sangue

"O Mágico
de (?)",
filme

infantil
Fabri-

cantes de
telhas e
tijolos

A
bochecha
do enver-
gonhado

Cordilheira
sul-ame-

ricana

Alt+(?): 
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

Utensílio
principal 

da cozinha
(pl.)

Apelido
de

Eduardo

Sabor
comum 

de dropes 

Batida;
pancada

Ácido
acetil-

salicílico
(sigla)

Condição 
do membro
do Partido

Verde

Local de 
explora-
ção de

minérios

Espiada
ligeira

Exímio em
alguma

atividade
(fig.)

Rio da
França
Oferta; 

presenteia

Alegre;
contente
Do lado
externo

Jogo de
baralho

Em (?) de:
em favor

Parte do
terno

Postura 
para a foto

Pão de
fubá (pl.)

Muito ruim;
péssimo

Base
da planta
Interjeição
de surpresa

O popular
"orelhão"

Ingredi-
ente do
suspiro

Achar
diferente 

do habitual 

Dor pela
morte de
alguém

O filho
que não

tem irmão
Página
(abrev.)

A 1a vogal 
do alfabeto
Mamífero
de tromba

Consoantes
de "maré"
Consumir
(o jornal) 

Acha
graça

Dígrafo 
de "alho"

3/tab. 4/luto. 5/broas — golpe — único.
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Pregoeiro Municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/2018

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71,  irá realizar 
licitação no dia 04/10/2018 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, ZERO 
KM,  ANO/MODELO MINIMO 2018/2018, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA 
UESF DE SÃO SEBASTIÃO, DO MUNICIPIO AFONSO BEZERRA/RN, ( EMENDA Nº 
17754.921000/1177-03 ).  Encontra-se à disposição no Nucleo Administrativo, Setor de 
Licitações, Praça Jose Varela, nº 78, Centro, o edital na integra.

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 054/2018

Jesiel André Faustino da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de ferramentas mecânicas.

PL Nº 0115/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO -SRP

  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROTOCOLO NET: 232177 /2017-9

A Pregoeira da Companhia de Águas e Esgotos do RN, designado através da Portaria nº 
0757/2017-D, com fundamento no Art. 4º, Inciso XX da Lei 10.520/02, resolve divulgar como 
vencedoras do certame acima mencionado as empresas MGF- COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
dos itens, 07, 09, 10, 11, 15, 17, 19, 23, 24, 34 e 40; DJ. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, 
dos itens 05,30, 43, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 87, 88, 89, 
91, 96, 97, 103, 106, 107, 108 e 110, B&B MATERIAL HIDRAULICO LTDA, dos itens 01, 02, 03, 
04, 06, 08, 13, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 49, 57, 60, 61, 62, 65, 70, 75, 77, 81, 
82, 83, 84, 90, 95, 99, 100, 101, 102, 104, 105 e 109; FERGAVI COMERCIAL LTDA, dos itens 14, 
16, 48, 92, 98, 113, 114, 115, 116 e 117; RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES, dos itens 119. 
Outrossim, no uso de suas atribuições, decide ADJUDICAR o certame acima ao referido licitante, 
conforme as condições ofertadas em sua proposta.
 

Natal/RN, 19 de setembro de 2018
Edardna Correia da Costa - Pregoeira

JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
PL Nº 0004/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

  

   

Objeto: Serviços de manutenção e conservação de terrenos e instalações físicas de 
responsabilidade da GMS/SMN.

A Comissão
Natal/RN, 19 de setembro de 2018

 A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
após análise e julgamento das propostas de preços, classificou as empresas habilitadas de acordo 
com o quadro abaixo:

Foi considerada vencedora da licitação a empresa PRM EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP. Prazo recursal na forma da Lei.

A v i s o

  

CLASSIFICAÇÃO
 

EMPRESA
 

VALOR
 

1º Lugar
 

PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA –
 

EPP
 

R$ 1.081.576,86
 

2º Lugar RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 1.081.781,80  

3° Lugar L. FERREIRA LOPES EIRELI -  ME  R$ 1.214.973,97  

4° Lugar CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -  EPP  R$ 1.342.434,94  

 

A Comissão

 A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que após análise e julgamento das propostas de preços, decidiu por classificar as empresas 
habilitadas de acordo com o quadro abaixo:

  

A v i s o

   

Objeto: Execução do serviço de extensão de rede, com fornecimento de material, do P.12 em 
Ponta Negra, em Natal/RN.

Natal/RN, 19 de setembro de 2018

JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
PL Nº 0109/2017 – TOMADA DE PREÇOS

  

Foi considerada vencedora da licitação a empresa LC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
Prazo recursal na forma da Lei.

CLASSIFICAÇÃO  EMPRESA  VALOR  
1º Lugar  LC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  R$ 126.709,63  
2º Lugar  PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  R$ 159.825,41  

 

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que após análise dos documentos de habilitação, decidiu por HABILITAR as empresas: 
CANTEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI, CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA, PLANO A 
SERVIÇOS – EIRELI e PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, e por 
INABILITAR as empresas: 2M ENGENHARIA & URBANISMO EIRELI, GR CONSTRUÇÕES 
LTDA, HL ENGENHARIA LTDA, RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP e 
FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR - ME.  Prazo recursal na forma da Lei. Em não 
havendo recurso, a abertura dos envelopes “B” - propostas de preços das empresas 
habilitadas, acontecerá no dia 01 de outubro de 2018, às 15:00 horas, na sala de licitações da 
CAERN.

PL Nº 0171/2018 – TOMADA DE PREÇOS

Objeto: Execução de rede de abastecimento de água para o conjunto Flores 1, no município de 
Jaçanã/RN.

 

A v i s o

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Natal/RN, 19 de setembro de 2018
A Comissão
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RN vai receber kartódromo 
internacional de R$ 5 milhões 

AUTOMOBILISMO

Reprodução / CBA

Reprodução / Reuters

A cidade de Monte Alegre, na 
Região Metropolitana de Natal, vai 
receber o primeiro kartódromo inter-
nacional do Rio Grande do Norte. O 
Velokart terá mais de 65 mil metros 
quadrados de extensão e custará R$ 
5 milhões.

A meta é colocar o Rio Grande do 
Norte na rota de disputas automobi-
lísticas – nacionais e internacionais. 
A pista seguirá os padrões da Fede-
ração Internacional do Automóvel 
(FIA). As obras estão previstas para 
serem iniciadas ainda este ano. A 
previsão é de que as primeiras pro-

vas sejam iniciadas até o fi m do ano 
de 2019.

A pista terá 1,28 mil metros e 
também vai sediar uma escola para 
pilotos. “Queremos trazer o ‘estado 
da arte’ para a experiência do usu-

ário e para as pistas de kart, a últi-
ma palavra em tecnologia e design. 
Queremos fazer história, nenhum 
investimento será sacrifi cado”, fi na-
liza Gleidson Delmiro, sócio do em-
preendimento. 

Nova pista de kart será construída no município potiguar de Monte Alegre 

As duas Coreias participaram de forma conjunta nos Jogos de Inverno de 2018

Obras estão
previstas para serem 
iniciadas ainda este 
ano, e pista terá 1,28 
mil metros de extensão

Coreias iniciam campanha 
para sediar Jogos Olimpícos

UNIÃO

Em uma declaração conjunta 
nesta quarta-feira, Kim Jong Un, 
líder norte-coreano, e Moon Jae-in, 
presidente da Coreia do Sul, anun-
ciaram que os países vão tentar 
apresentar em conjunto uma candi-
datura para sediar os Jogos Olímpi-
cos de 2032. 

Os líderes coreanos também 
revelaram um acordo para “partici-
par conjuntamente em competições 
internacionais”, incluindo os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, em 2020. A 

ideia inicial partiu de Do Jong-
-hwan, ministro do Esporte da Co-
reia do Sul. 

Esta iniciativa teria ganhado 
força após a Coreia do Norte partici-
par dos Jogos Olímpicos de Inverno, 
em Pyeongchang, na Coreia do Sul, 
no início deste ano, o que ajudou a 
aliviar as tensões na península. Os 
países estão tecnicamente em guer-
ra desde 1950, pois não foi assinado 
um Tratado de Paz após a Guerra da 
Coreia. 

ATLETISMO

Corrida Track&Field 
Run Series tem 
inscrições até sábado

A Santander Track&Field Run 
Series iniciou a última semana de 
inscrições da etapa em Natal. Os 
amantes das corridas de rua têm 
até o sábado, 22, para realizar a 
inscrição ainda no primeiro lote 
do evento, com preço de R$ 89. 
O corredor deve acessar o site do 
evento na capital potiguar (https://
www.tfsports.com.br/eventos/tfrs-
natal-shopping-2018), preencher os 
campos e confi rmar a participação.

A corrida será nos dias 29 e 30 
de setembro, com provas para os 
públicos infantil e adulto. 

Reprodução / Track&Field

Prova acontece nos dias 29 e 30


