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A COSERN SE RENOVOU.
E O COMPROMISSO DELA
COM VOCÊ TAMBÉM.
Uma folha verde representando nosso compromisso com a sustentabilidade
e duas gotas, uma azul e outra laranja representando o tipo de energia que
vamos focar: a renovável. Esta é a nova marca da COSERN,
uma empresa do Grupo Neoenergia, líder no setor elétrico
do Brasil em número de clientes. Em outras palavras,
crescemos para oferecer a energia do futuro.
www.cosern.com.br
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Aos leitores
Fazer jornalismo impresso de forma independente nunca foi fácil em lugar nenhum
do mundo. Também não era fácil quando
lançamos a primeira edição da Revista
Foco em abril de 2001, nem era fácil quando empreendedores idealistas lançaram
anteriormente a pioneira RN Econômico.
Passadas as primeiras edições, na época
com periodicidade mensal, a descrença sobre a possibilidade de uma revista ser possível no mercado editorial do Rio Grande
do Norte foi naturalmente sendo superada.
Para isso muito esforço teve que ser empreendido, mês após mês tínhamos pela frente
uma verdadeira final de campeonato – no
comercial tínhamos que atrair anunciantes
pelo convencimento de que a iniciativa valia
a pena; e no campo editorial tínhamos que
nos desdobrar para que, com poucos recursos, conseguíssemos produzir conteúdo de
qualidade dentro da estratégia adotada e
que prevalece até hoje: o de divulgar as potencialidade naturais e humanas de nosso
estado e da região.
Nesse trajetória de ideias e de muito
trabalho, que continua até o tempo presente, vimos a forma de fazer comunicação de
massa ir mudando em todo o mundo. Vimos
os veículos impressos sendo confrontados,
e até substituídos, por uma nova forma de
informar, comentar, induzir, orientar e ensinar, através do uso de uma nova tecnologia
– a digital. Muitos veículos de comunicação
impressa sucumbiram diante de um aparato
tecnológico muito mais ágil e dinâmico, e
que coloca a pessoa (o leitor) como potencial repórter de sua vivência cotidiana. As
informações, escritas e imagéticas, feitas
em tempo real, muitas vezes por pessoas
de fora do meio profissional da comunicação, passaram a determinar a maneira mais
prática de um contingente cada vez maior
saber o que aconteceu e está acontecendo
no mundo.
Nesse contexto, a Revista Foco Nordeste procurou também se adequar produzindo
eventos e iniciativas capazes de gerarem,
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por si mesmos, conteúdos de qualidade e
exclusivos. Nesse sentido, deu ênfase a
forte premiação Top of Mind e trouxe à superfície um assunto até então esquecido:
o do aniversário do Rio Grande do Norte.
Com conteúdos exclusivos e criados a partir
de iniciativas próprias, a Revista Foco Nordeste manteve-se firme dentro do processo
de difusão digital – afinal, ela mesma é a
divulgadora em tempo real do que promove,
do que realiza, do que faz. E tudo isso tem
a chancela primordial de sua estratégia de
sempre: a divulgação dos potenciais humanos e naturais de nossa terra.
O grupo Foco Nordeste, que conta hoje
também com o importante reforço orientador do empresário Jonas Alves, avança com
a implantação de um portal próprio de notícias, veiculando com opiniões as notícias
do cotidiano, o portal Foco Nordeste, e uma
outra publicação impressa, voltada para a
divulgação do que acontece no âmbito da
municipalidade, a revista Municípios em
Foco.
A certeza é de que, 17 anos depois,
continuamos como empreendimento de
comunicação que acredita em nossa terra.
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Mosaico
O MAIOR
NAVIO
CRUZEIRO
DO MUNDO
O maior navio cruzeiro no mundo foi lançado neste mês de
abril ao mar de Barcelona, Espanha para uma viagem de sete
noites pelo Mediterrâneo. O Symphony of the Seas (Sinfonia dos
Mares) tem cinco vezes o volume do Titanic, pesa 228 mil toneladas brutas, mede 72,54 metros de altura e 66 metros de largura.
O navio impressiona ao conter mais obras de arte que o Museu
do Louvre tem de pinturas; possui um Parque com mais de 12 mil
plantas de verdade.
O fascinante navio integra a frota da Empresa Caribbean,
custou 1,17 milhões de euros, com capacidade para 8.970 pessoas. Possui 7.500 cavalos de potência (equivalente ao desempenho
da soma de 28 ferraris) e apresenta uma velocidade de 22 nós.
São muitas as opções de espaços para comer e beber. No
“Bionic Bar” os clientes são atendidos por robôs. Os pedidos são

feitos através de tablets e os robôs preparam os drinques. Há
restaurantes internacionais para atender 4908 clientes com assento.
O Cruzeiro saiu de Barcelona e segue rumo à Palma de
Mallorca, na Espanha; Provence, na França; e Florença/Pisa, Roma
e Nápoles, na Itália. Essa viagem dos sonhos permite experiências
e sensações no maior e mais alto tobogã dos mares. Fica a 47,5
metros de altura da superfície do mar, proporcionando uma queda
de 30 metros, que é percorrida em 13 segundos.
As acomodações incluem conforto e aconchego, incluindo
suítes com 125 metros quadrados dotados de escorregadores que
transportam os hóspedes de um setor para outro da cabine, cinema privativo com TV HDde 85 polegadas numa parede de LEGO
do chão ao teto entre outras atrações.

O POTIGUAR QUE FAZ A
MELISSA MAIS BONITA
O artista potiguar Jonathas Lima, nascido em Mossoró, está
fazendo enorme sucesso em Brasília, adotando a sua criatividade
no trabalho de ilustração e letteringh. Ele é artista visual em arte com
giz e caricaturas.
Neste momento, Jonathas realiza a sua arte na Loja Melissa do
Brasília Shopping, onde desenha letras e cria textos ilustrativos nas
Sandálias Melissas e acessórios como forma de personalizar vestuários à satisfação dos clientes. As primeiras peças foram entregues
à jornalista Janaína Guimarães que assina o blog dito e feito.
A Melissa convidou esse mossoroense talentoso para tornar mais
belos e singulares os seus produtos. Porém para ganhar a ilustraçao
o cliente necessita gastar a partir de R$ 250 na loja.
Jonhatas usa canetas específicas para letteringh, complementando com camadas de spray de verniz fixador. A palavra letteringh,
de origem inglesa, provém de “letter”, do latim litera, que significa
letra do alfabeto + “ing” do idioma inglês que preconiza ação.
O letteringh de Jonathas, idealizador do “rabiscomgiz”, chama a
atenção pela perfeição dos traços, precisão das formas e escolha
das cores.
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MULHER ENTREGANDO BUJÕES DE GÁS
Quem pede um botijão de gás não espera que
a entrega seja feita por uma mulher. No entanto,
na zona leste de São Paulo, a jovem Fernanda
Alves há dois anos faz entrega de botijões de gás.
“Surgem sempre sustos ao ver uma mulher
chegar com o botijão de gás. Em alguns casos, o
cliente oferece ajuda por acreditar que não tenho
força necessária para o serviço”, diz Fernanda.
Fernanda Alves, 22 anos, esclarece ainda:
"No começo eu fiquei até chateada porque eles
acham que aguentam mais peso que a gente. Mas
nunca dei muita atenção, sempre disfarcei e segui
com o trabalho”.
A capacidade do sexo feminino no mercado
de trabalho está crescente e diversificada. As
mulheres passam a exercer profissões tradicionalmente masculinas, inclusive vencendo preconceitos e desafios. Fernanda Alves trabalha no contexto de um negócio da família, todavia resolveu arregaçar as
mangas para entregar botijões de gás nas ruas de São Paulo.
O cotidiano de Fernanda ficou ainda mais corrido depois que
a empresa adotou o aplicativo Chama, que permite ao cliente

pedir a entrega do gás pelo celular. O Chama é um aplicativo
disponível no Google Play e na App Store que conecta revendedores de botijões de gás a clientes, conforme esclarece a Digital
Trix Inteligência em Relações Públicas.

JOGO DE CARTAS CRIADO NO RN
Já está disponível o jogo de cartas e RPG “Aventura Ancestrais” que
traz um baralho com mais de cinquenta cartas ilustradas com cenário
baseado nas pinturas rupestres de sítios arqueológicos no Rio Grande do
Norte, retratando o Sítio Arqueológico Xique Xique, localizado em Carnaúba dos Dantas.
Trata-se de um jogo narrativo de cartas em que os jogadores assumem
o papel de caçadores, pintores, anciões e outros sujeitos que habitavam
as terras do RN há 10 mil anos. A duração da competição dura em torno
de 20 minutos, permitindo-se de 2 a 99 jogadores com idade mínima de
12 anos.
“Aventuras Ancestrais”, desenvolvido pelos historiadores Diego
Azevedo e Jefferson Oliveira, apresenta cenários onde pinturas rupestres
e símbolos de uma linguagem proto-escrita, as vezes é tudo que se tem
que passar a mensagem adiante.
Para alguns, o cenário já seria suficiente para se permitir experimentar este jogo, mas não é só isso, pois “Aventuras Ancestrais” propõe a
criação coletiva de histórias fascinantes.
“Aventuras Ancestrais” está inserido no baralho de cartas dentro de
uma pequena caixa de jogo, fácil de locomoção e de uso, bastando para
o início do jogo apenas a distribuição de cartas para os participantes. Além
disso, o conteúdo está apto para ser reinterpretado e reimaginado no RPG
ou em outros jogos, inclusive em aulas do Ensino Básico. Vendas no site:
www.gamemaker.com.br ao preço de R$ 96,00.
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tecnologia

CARROS AUTÔNOMOS SERÃO
PROTEGIDOS DE CIBERATAQUES
A Panasonic Corporation e a Trend Micro Incorporated

e freio, assim como nos sistemas Infotainment em veículos (ou

acabam de anunciar uma parceria para o desenvolvimento de

in-vehicleinfotainment – IVI*2) que incluem sistemas de nave-

uma solução de segurança cibernética com o objetivo para

gação e dispositivos telemáticos*3.

detectar e prevenir ciberataques contra carros autônomos e

Novas vulnerabilidades de segurança são encontradas todos

conectados.A missão é fazer com que estes automóveis possam

os dias e comprovam que o risco de que hackers assumam o

contar com uma excelente segurança.

controle remoto dos sistemas de direção e frenagem em carros

Para isso, as empresas irão desenvolver uma solução para

conectados é real.Portanto, no atual cenário, é essencial a

detectar e prevenir intrusões em Unidades de Controle Eletrô-

implementação de medidas de segurança em todos os veículos.

nico (ou ElectronicControlUnits – ECUs)*1 que são responsáveis

Da mesma maneira, é igualmente importante a análise de

pelos comportamentos de condução, como aceleração, direção

novos ataques por meio do constante monitoramento dos siste-

12
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mas de carros conectados em nuvem.Por meio destas pesquisas

na prevenção dos ataques cibernéticos.Trabalhando juntas no

é possível utilizar os resultados para implementar medidas de

desenvolvimento dessa solução, Panasonic e Trend Micro pre-

prevenção aos ciberataques.A parceria contará com a tecnolo-

tendem lançá-la comercialmente após 2020.

gia*4 de detecção e prevenção de invasões da

A arquitetura será desenvolvida em conjunto:*1 Unidade de

Panasonic’sControlArea Network (CAN) e Trend Micro IoT Se-

controle eletrônico / ElectronicControl Unit: Computadores que

curity.

controlam acionadores, como motor ou volante;*2 Infotainment

A tecnologia da Panasonic permitirá a detecção de qualquer

em veículos / In-vehicleinfotainment: Aplicações de entreteni-

comando não autorizado enviado às ECUs que controlam a di-

mento e informação disponíveis em veículos;*3 Telemáticos:

reção do veículo.Enquanto a Trend Micro IoT Security*5, que

Serviço que envia/recebe informações de/para veículos;*4

utiliza a inteligência e expertise global de segurança da Trend

Tecnologia de detecção e prevenção de intrusão na CAN: Tec-

Micro, tais como a análise de malware*6, será implementada

nologia que monitora a CAN, que permite a comunicação entre

em dispositivos IVI, como os sistemas de navegação, para de-

as ECUs, para detectar comandos não autorizados e processá-

tectar ataques que tentam explorar vulnerabilidades por meio

-los como comandos inválidos;*5 Trend Micro IoT Security:

da Internet.

Solução de segurança para dispositivos integrados com conexão

Por meio deste acordo, eventos identificados pelas duas

externa ao veículo E comunicações IP em sistemas operacionais

tecnologias serão coletados e enviados para uma plataforma de

de propósito geral, como Linux;*6 Malware: Termo geral usado

análise em nuvem que detectará e bloqueará tráfegos suspeitos.A

para se referir a diversos tipos de software ilícitos ou código

colaboração entre as marcas tornará possível o oferecimento

malicioso criado para causar danos, incluindo vírus de compu-

de uma solução para veículos e sistemas em nuvem que atuará

tador.
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Rogério Almeida
rogerioalmeidatur@gmail.com

PARAÍBA EM FOCO
Foto: Divulgação

MISS PB 2018
A paraibana de Campina Grande e modelo internacional
Ana Carla Medeiros, 21 anos, foi eleita, em concurso realizado em João Pessoa, Miss Paraíba 2018. Ela vai representar a Paraíba no Concurso Miss Brasil Be Emotion 2018, que
será realizado, dia 26 de maio, no Rio de Janeiro.

Miss PB 2018

SHOPPING PÁTIO CIDADE NOVA
Localizado no bairro do Bodocongó, o Shopping Pátio Cidade Nova
é o mais novo empreendimento comercial de Campina Grande. O empresário Buega Gadelha fez a apresentação do Shopping para a impren-

sa e convidados. O novo shopping possui 100 lojas, duas âncoras, uma
Praça de Alimentação, uma Praça Verde, e chega com um novo conceito respeitando regras ambientais e o conforto dos consumidores.

Foto: Divulgação

Empresário Buega Gadelha e familiares do novo Shopping de Campina Grande
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ORIENTAL PRAIA HOTEL
Localizado a poucos metros da Praia do Cabo Branco, o Oriental
Praia Hotel, é o mais novo empreendimento hoteleiro da capital paraibana. Um café da manhã foi organizado para apresentação à
imprensa e convidados. A gerente comercial Rita Medeiros deu as
boas-vindas aos convidados e apresentou o novo equipamento ho-

teleiro de João Pessoa, que chega para agregar no mercado de turismo no estado, com 59 apartamento e moderna arquitetura e design.
Na gerência geral está Márcia Ribeiro, Rita de Medeiros (comercial)
e na de reservas Sonale Campos. Maiores informações: comercialgrupooriental@gmail.com

Foto: Rogério Almeida

Rita Andrade, e equipe do Oriental Praia Hotel, Marcia Ribeiro (gerente geral), Sonale Campos,
(reservas), duo Bia e Bruno, e Rita Medeiros, gerente comercial do Oriental Praia Hotel

Foto: Rogério Almeida

FEIJOADA DO AGENTE
A diretoria da Abav-PB (Associação Brasileira das Agências de Viagens, seccional Paraíba), sob a presidência de
Bruno Mesquita e vice de Luciano Lapa reuniu os agentes de
viagem para a Feijoada do Agente no Hotel do SESC Cabo
Branco, em João Pessoa, em comemoração ao Dia do Agente de Viagens (22 de abril). Na ocasião foram realizados
sorteios de finais de semana em hotéis. A feijoada foi preparada pela Escola de Hotelaria do SESC João Pessoa.

Diretoria da ABAV PB: Paola Arruda, Extremo Turismo e
diretora de receptivo da ABAV-PB, Luciano Lapa (vice pres.),
Pedro Meira e Bruno Mesquita (presidente)
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CAPA

17 ANOS DA REVISTA FOCO NOR
Nunca foi fácil dar início a um empreendimento jornalístico impresso e isso já
se fazia notar com forte evidência nos idos
de 2001, quando a Revista Foco foi criada. As dificuldades, então existentes, não
foram empecilho suficiente para impedir
o publicitário e jornalista Marcus César
Cavalcanti de implantar uma revista em
terra potiguar, mesmo contrariando prognósticos lógicos que apontavam para o
insucesso. O fato é que a Revista Foco
circulou, pela primeira vez, em abril de
2001 e, de lá para cá, nunca parou de
circular.
A ousadia inicial de Marcus César
Cavalcanti passou da terceira edição,
marca definida pelos prognósticos como
limite, e avançou em muitas outras edições, na época com periodicidade mensal.
Com o passar dos meses e das edições,
a Revista Foco foi angariando leitores e
importantes apoios no mercado local, que
via no novo veículo um instrumento que
tinha tudo para ser importante na divulgação das potencialidades do Rio Grande
do Norte. A estratégia editorial de ter
como principal marca a divulgação do que
existe de positivo no Estado, mas sem
fechar os olhos para os erros, falhas e
omissões, conseguiu transformar apoios
e simpatias iniciais em uma credibilidade
que foi sempre crescendo ao longo dos
anos e da existência da Revista Foco.
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No momento em que chega ao seu
décimo sétimo aniversário, a Revista Foco
Nordeste – nome adotado depois da ampliação da circulação para outros estados
da região, apresenta outro periódico. Lançado no início deste ano, a Revista Municípios em Foco, voltado para a divulgação
no âmbito da municipalidade, envolvendo
iniciativas dos executivos e legislativos
das cidades do Rio Grande do Norte.
Também está no ar o Portal Foco Nordeste, com o endereço foconordeste.com,
com um sistema de blogs comandados
por jornalistas colaboradores da Revista
Foco Nordeste, oferecendo ao leitor on-line uma variedade de notícias dentro da
moderna visão opinativa. Tudo isso feito
com independência editorial de cada um
dos que participam do Portal Foco Nordeste que terá novos integrantes dentro
de um novo projeto estético nos próximos
meses.
O projeto Top of Mind, criado no segundo ano de existência da Revista Foco,
chega agora em 2018 a sua décima sétima edição. Representa uma das mais
tradicionais e acreditadas pesquisas de
aferição de lembrança de marcas de produtos e empresas em toda a região Nordeste. A pesquisa Top of Mind, por sua
independência e qualidade técnica, é
importante indicativo do gosto do consumidor natalense e, por extensão, do Rio

Grande do Norte. No mês de junho próximo, em edição especial, a Revista Foco
Nordeste estará publicando as marcas
campeãs na lembrança do consumidor e
premiando empresas e produtos líderes
em evento que já é uma tradição no mercado local. Por sua amplitude, a pesquisa
Top of Mind, feita pelo Instituto Smart
Pesquisa e Opinião, consegue destacar
as marcas que, de fato, independente da
região de Natal, está na mente dos consumidores.
Desenvolvimento, progresso, qualidade social, empreendedorismo, seriedade
administrativa, potencialidades naturais,
avanços na oferta de empregos, expansão
de negócios, generosidade humana, solidariedade entre pessoas e entre institui-

Álvaro Dias, prefeito de Natal
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NORDESTE NA MÍDIA IMPRESSA
ções, a força da história e do agora do RN
– estes são alguns dos ingredientes que
sempre estiveram em evidência na trajetória de dezessete anos da Revista Foco
Nordeste e, se depender de sua direção
e de quem a faz editorialmente, continuará sendo por muito tempo. O Rio Grande
do Norte da Revista Foco Nordeste é o
Rio Grande do Norte real, mas é também
o Rio Grande do Norte que queremos, é
o Rio Grande do Norte de imensas riquezas e de um povo talentoso, criativo, generoso e acolhedor.
“A Revista Foco mantém sua posição
de destaque como um dos veículos de
imprensa voltados aos assuntos relevantes da economia e da política de todo o
Nordeste, com ênfase nas questões relacionadas ao Rio Grande do Norte. Uma
posição conquistada não apenas pelo
pioneirismo iniciado há quase duas décadas, mas principalmente pela relevância
de uma linha editorial que prioriza as grandes questões de interesse da nossa região”. Esta afirmação é do atual prefeito
da cidade de Natal, Álvaro Dias.
O prefeito Álvaro Dias também se refere a tradicional pesquisa Top of Mind:
“A Top of Mind reflete a credibilidade adquirida ao longo de 17 anos pela Revista
Foco Nordeste. Com isso, tornou-se referência para empresas e empreendedores
de primeira linha no Rio Grande do Norte.
Estar inserido entre as marcas e produtos
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na Top of Mind é um atestado de importância e até de qualidade”.
Sobre a expectativa para o futuro do
Rio Grande do Norte, o prefeito natalense
aponta para um avanço gradativo. “Vivemos uma situação lamentavelmente difícil
nos últimos anos. Algo que não era desejável por ninguém, por todos os efeitos
danosos causados à economia e que dificultou a vida de todos os brasileiros. O
Rio Grande do Norte não teve como escapar a este contexto. Porém, começamos
a ver mais recentemente uma reversão
desse quadro de dificuldades. É um processo que não caminhará na velocidade
que seria o ideal. O novo ciclo de crescimento econômico vai se dar de modo mais
lento do que o que queríamos, mas estamos confiantes de que a recessão acabou
e que agora o movimento econômico é
ascendente. O Rio Grande do Norte tam-

bém vai se beneficiar deste novo momento, mas precisa se preparar para aproveitá-lo ao máximo, potencializando suas
riquezas e suas principais atividades
produtivas, incluindo aí o turismo, a fruticultura e a carcinicultura. Fazendo este
dever de casa, temos tudo para viver uma
nova fase de desenvolvimento, gerando
mais emprego e renda para natalenses e
potiguares”, acredita.
A instituição Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Norte, tendo à frente o
deputado estadual Ezequiel Ferreira de
Souza, vê a Revista Foco Nordeste com
espaço consolidado na mídia. “A revista
tem cumprido o seu papel de informar a
população potiguar, sempre com responsabilidade e compromisso com a verdade.
A Revista Foco consolidou seu espaço na
mídia do Rio Grande do Norte e é referência do jornalismo feito com qualidade

Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia Legislativa.
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e profissionalismo”, afirma.
Observa o prêmio Top of Mind como
um incentivo aos profissionais do marketing local e as marcas que estão no mercado. “(Top of Mind) É um excelente instrumento para o reconhecimento do trabalho das agências publicidade e das
empresas que investem no fortalecimento
de suas marcas. O prêmio é um incentivo
para que os profissionais envolvidos no
marketing e fortalecimento das marcas
sigam trabalhando nessa saudável disputa”, entende.
A Assembleia Legislativa espera também que a economia do RN volte a crescer. “O Brasil e o Rio Grande do Norte
tiveram anos de crise, mas a expectativa
é sempre de melhoria. É importante que
o Poder Público, aliado ao setor privado
e sociedade, busque formas de fomentar
a economia potiguar de forma que o estado volte a crescer e, consequentemente, a sociedade colha os frutos do desenvolvimento”, almeja.

Marcelo Queiroz, presidente
da Fecomércio

O presidente do Sistema Fecomércio
RN, Marcelo Queiroz, observa a Revista
Foco Nordeste, em seus dezessete anos
de existência, como canal de importância
para a abertura de novas fronteiras de
desenvolvimento para o Estado. “Ter um
veículo com a credibilidade e a qualidade
jornalística da Revista Foco trabalhando
com tanto afinco para divulgar nossas
potencialidades no plano regional é algo
de que todos os potiguares devem se
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orgulhar. Não tenho dúvidas de que este
é um canal de grande importância para a
abertura de novas fronteiras de desenvolvimento para o nosso estado”, ressalta.
Para o empresário Marcelo Queiroz o
RN e o Brasil começam a sair da crise
econômica que afligia todo o país. “O Rio
Grande do Norte, como todo o país, está
começando a sair de um momento de crise
econômica aguda pelo qual passamos,
sobretudo nos anos de 2015 e 2016.
Desde meados de 2017 começamos a ver
alguns indicadores melhorarem. As vendas do nosso varejo, por exemplo, retomaram a trajetória de alta, o desemprego
está cedendo e a inflação está sob controle. Após atravessarmos o ano eleitoral
de 2018 e, sobretudo, a depender dos
resultados que as urnas nos entregarem,
deveremos ratificar este caminho, que
passa por ajustes que dependem, em
muito, da postura e da decisão dos nossos
governantes. Em todas as esferas. Precisamos estar atentos a este ponto na hora
de escolhermos os nossos gestores”, entende Marcelo.
O presidente do Sistema Fecomércio
RN vê o prêmio Top of Mind como instrumento que valoriza o trabalho assertivo
das empresas. “Premiar uma marca pelo
seu nível de recall junto ao consumidor é
reconhecer os esforços diários que aquela empresa faz para manter seu maior
patrimônio – que é sua marca – vivo e
bem avaliado na percepção primária do
seu público-alvo. Isso é, na essência, a
espinha dorsal de qualquer negócio. Portanto, criar, manter e ratificar este tipo de
premiação é valorizar o trabalho assertivo
das empresas”, conclui.
A Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Norte (Fiern), presidida
pelo empresário Amaro Sales de Araújo,
destaca o papel da imprensa e o trabalho
realizado pela Revista Foco nos últimos
dezessete anos. “O Sistema Fiern reconhece e aplaude o trabalho realizado pela
revista Foco ao longo destes 17 anos.
Acreditamos que a sinergia entre a imprensa, setor industrial e poderes públicos
é fundamental para levar o Rio Grande do
Norte ao desenvolvimento. O país precisa
de uma imprensa livre e comprometida
com os valores democráticos e da livre

iniciativa. E este tem sido o papel da (Revista) Foco no contexto jornalístico do
estado”, afirma.
A Fiern vê a premiação Top of Mind
consolidada e uma referência em termos
de Rio Grande do Norte. “O Prêmio é um
incentivo a mais para que as empresas
potiguares continuem investindo em competitividade e inovação, sempre buscando
crescer e gerar emprego e renda para o
nosso estado. A premiação está consolidada e se tornou uma referência no Rio
Grande do Norte. Desejamos vida longa
à Top of Mind da (Revista) Foco”, ressalta.

Amaro
presidente da Fiern
Foto: Sales,
Cícero Oliveira

A Fiern vê o Rio Grande do Norte
como um estado que conta com muitas
riquezas, mas se mantém pobre, e aponta como “mapa da mina” um estudo que
realizou visando o desenvolvimento sustentável. “O Rio Grande do Norte é um
estado pobre ancorado sobre riquezas,
que vão do petróleo, ao sal, fruticultura
irrigada e energias renováveis. Para contribuir com o desenvolvimento do nosso
RN, a FIERN elaborou o MAIS RN, estudo
que aponta como o estado poderá chegar
ao desenvolvimento sustentável nos próximos anos. O MAIS RN é o “mapa da
mina” para o crescimento do Rio Grande
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atuação no mercado. A grande contribuição que o cooperativismo deixa para toda
a humanidade é de que uma empresa
baseada em pessoas rende frutos econômicos e sociais de grande relevância para
todos”, completa.
O presidente do Sindicato do Comér-

Roberto Coelho, presidente do Sescoop
do Norte”, indica.
Para Roberto Coelho da Silva, presidente da Ocern/Sescooprn (Organização
das Cooperativas do Estado do RN/Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do RN), considera que a
Revista Foco Nordeste mostra com confiabilidade as potencialidades do Estado.
“A Revista Foco Nordeste realiza importante trabalho de relevância e contribuição para a divulgação do nosso Rio Grande do Norte. Em suas páginas, as potencialidades do nosso estado são sempre
retratadas com credibilidade e confiança,
incluindo o que tange à classe empresarial potiguar. Nós do Sistema Cooperativista do RN somos gratos pela parceria
com a revista, ressalta .
Roberto Coelho destaca ainda a iniciativa da Revista Foco Nordeste com o
prêmio Top of Mind: “Prêmios como este
são importantes porque são um reconhecimento de muita dedicação, trabalho e
paixão daqueles que se desafiam a empreender”.
Para o dirigente da Ocern/Sescooprn,
o Estado precisa valorizar mais e reconhecer o trabalho das cooperativas na
geração de desenvolvimento. “Esperamos
que nosso Estado valorize e reconheça o
trabalho das cooperativas potiguares.
Elas podem ser grandes parceiras e instrumentos de transformação de vidas. No
Rio Grande do Norte, temos hoje 110
cooperativas devidamente registradas na
OCERN com um total de 52.265 cooperados e gerando 2.175 empregos diretos.
O cooperativismo é reconhecidamente um
modelo econômico justo e igualitário de
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vernamental, mais notadamente na boa
gestão administrativa. “O Rio Grande do
Norte padece das mesmas agruras que
acometem o País nessa quadra difícil que
atravessamos. A crise econômica atinge
em cheio os estados federados, impondo,
aos mesmos, dificuldades quase intransponíveis. Haveremos de transpor esses
obstáculos, como de fato os recentes
indicadores já demonstram. Na esteira
dessa recuperação vislumbro uma retomada de crescimento pelo nosso estado,
para o que necessitaremos, contudo, de
apoio governamental, se não em recursos, mas em gestão administrativa”, afirma Gilberto de Andrade.

Gilberto de Andrade, presidente
do Sicomércio
cio Varejista do RN (Sicomércio RN),
Gilberto de Andrade Costa, vê a Revista
Foco Nordeste divulgando as potencialidades para além das fronteiras do Estado.
“Ao atingir sua adolescência existencial,
a Revista Foco Nordeste se consolidou
como importante veículo informativo na
mídia da nossa terra, levando para além
fronteiras as potencialidades do Rio Grande do Norte”, diz.
Gilberto de Andrade considera o prêmio Top of Mind um importante instrumento de afirmação de marcas. “O reconhecimento das conquistas pessoais ou
empresariais se constitui em um contributo social para o empresário bem sucedido e serve como combustível para que
persevere nos seus ideais. O “Top of
Mind” é o prêmio que grava o sucesso do
empresário no nicho social. É um importante instrumento de afirmação das marcas e produtos que mais se sobressaem
junto ao consumidor”.
O presidente do Sicomércio RN vislumbra a retomada de crescimento para
o Estado e a necessidade de apoio go-

Ricardo Abreu, diretor da
Abreu Imóveis
O empresário Ricardo Abreu, diretor
da Abreu Imóveis, destaca o fato de a
Revista Foco Nordeste ter se mantido fiel
a seu propósito e a sua ética e defende
o apoio ao jornalismo local. “É de tirar o
chapéu para Marcus César e para todos
os que fazem a Revista Foco porque no
momento tão difícil que hoje atravessa a
mídia impressa ela se mantém fiel a seu
propósito e a sua ética, e apresentando
projetos inovadores. Nós nos sentimos
confiantes em investir na Revista. Sempre
leio a Revista e procuro quando saio me
atualizar com as matérias e com o que
está acontecendo. Não podemos deixar
uma revista que tem essa história sumir
como tantas outras que veem sumindo ao
longo do tempo. Hoje em dia, estamos
(os natalenses) apenas com dois jornais,
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as empresas jornalísticas do Estado estão
quase todas sendo vendidas para empresas de fora. Temos que incentivar a cultura do jornalismo potiguar. Apenas o
setor de rádio está sobrevivendo com
empresários locais, no ritmo que vai se
não apoiarmos àqueles do setor local que
fazem o bom jornalismo não teremos a
cultura potiguar sendo impressa nos periódicos de nossa cidade”, argumenta.

Silvio Bezerra, diretor da Ecocil

O empresário Sílvio Bezerra, diretor
da Ecocil, observa que a Revista Foco
Nordeste conseguiu se consolidar como
uma das grandes forças da imprensa do
RN. “Assim como aconteceu em todos os
setores da economia, o segmento jornalístico também sofreu com a crise econômica. A Revista Foco, porém, consolidou-se neste difícil período como uma das
grandes forças da imprensa do Rio Grande do Norte e até do Nordeste”, afirma.
Sílvio Bezerra diz que a premiação
Top of Mind é uma grande referência para
o setor produtivo do Estado. “Somos até
suspeitos para falar do Top of Mind, porque a Ecocil domina o seu segmento
desde que o prêmio foi criado, há 17 anos.
Além de destacar todo o reconhecimento
que a premiação confere à nossa empresa, durante todo esse tempo, de maneira
ininterrupta, sempre recebemos essa distinção como um grande atestado da credibilidade que a Ecocil conquistou junto
aos seus clientes e parceiros. A Top of
Mind é uma grande referência para o
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setor produtivo do Rio Grande do Norte.
Estar entre seus agraciados passou a ser
um diferencial para qualquer marca ou
produto do nosso Estado”, ressalta.
Sílvio Bezerra é confiante de que uma
nova etapa de desenvolvimento já esteja
em curso no Estado. “Temos muita confiança de que uma nova etapa de crescimento econômico está em curso. Obviamente, ainda levará algum tempo para
que esse crescimento seja sentido pelo
nosso setor produtivo. A crise dos últimos
anos foi aguda e afetou profundamente
e indistintamente todos os segmentos.
Difícil ver algum setor que tenha ficado
imune aos efeitos da recessão. Agora, o
horizonte desponta com notícias bem
melhores. Já vemos motivos para ter
mais confiança no cenário macro-econômico. Com mais confiança, novos investimentos virão naturalmente. E, com eles,
mais emprego para as pessoas e mais
movimentação econômica. O Rio Grande
do Norte está nesse contexto e certamente a Foco Nordeste vai ter uma pauta
muito favorável da nossa economia para
abordar com seus leitores”, almeja o diretor da Ecocil.

pois atua na divulgação das potencialidade e oportunidades do Estado”, diz.
Para Edilson Trindade, a premiação
Top of Mind representa importante incentivo para o setor de negócios. “Acho que
é um incentivo muito importante pra o
setor de negócios, pois desperta interesse das empresa estar atentas a divulgar
suas marcas e produtos”, ressalta. Sobre
o futuro do RN, Edilson Trindade espera
que aconteça mais incentivos na infraestrutura do Estado. “ Esperamos mais incentivos na infraestrutura e mais flexibilidade para os órgãos fiscalizadores”,
completa.

Tadeu Oliveira, diretor da
Smart Pesquisa

Edilson Trindade, diretor da
Laticínios Clan
O empresário Edilson Trindade, diretor
do Leite Clan, considera a presença da
Revista Foco Nordeste como um marco
para o desenvolvimento local. “Acho a
presença da revista FOCO um marco importante para o desenvolvimento do RN,

O jornalista Tadeu Oliveira, diretor do
Instituto Smart de Pesquisa, Opinião &
Mercado, destaca o profissionalismo da
Revista Foco Nordeste em sua existência
de 17 anos. “Sou leitor da Revista Foco
Nordeste de há muito tempo. Fazer circular uma revista impresso no Rio Grande do Norte por todo esse tempo não é
tarefa para amadorismo, tem que ser
competente. Eficiente e qualificado empreendedor são alguns adjetivos que
atribuímos ao idealizador da Revista,
Marcus César Cavalcanti”, diz.
Para Tadeu Oliveira, a pesquisa Top
of Mind tem sido fundamental para o desenvolvimento mercadológico local. ”A
pesquisa anual da Top of Mind, que objetiva premiar e estimular as marcas e produtos, em parceria com o Instituto Smart
de Pesquisa Opinião & Mercado, é fundamental para o desenvolvimento mercadológico e não apenas para as empresas,
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mas também para as agências de publicidades. É uma ação que deve ser feita
em várias regiões do RN, além da grande
Natal”, considera.
Tadeu Oliveira entende que se deve
esperar o resultado das urnas de outubro
próximo para se ter uma melhor noção
sobre a retomada da economia no Rio
Grande do Norte. “Parece que a economia
do Rio Grande do Norte vive com uma
eterna gravidez, continua sempre esperando e planejando o que vai nascer, o
que pode acontecer. Uma coisa é certa:
temos que esperar o que vai ocorrer com
o resultado das urnas nas eleições de
outubro. O resultado eleitoral será importante para a economia e mercado dos
próximos anos. É preciso que a inteligência prevaleça sobre todos os aspectos”,
argumenta.
A Revista Foco, para o jornalista Rosemilton Silva, nunca deixou o foco da
busca da informação voltada para o desenvolvimento do Estado. “Ao logo desse
tempo todo, a revista (Foco) nunca saiu
do foco na busca da informação que contribuía para o desenvolvimento do Estado.
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Esta marca perseguida através do sempre
aprimoramento do conteúdo e da veracidade da informação é o combustível que,
atrelado a perseverante iniciativa do seu
fundador, tem mantido o veículo ativo
mesmo nesses tempos de internet”, ressalta.

Rosemilton Silva, jornalista

Rosemilton também observa que a

credibilidade é o fator primordial para a
consolidação da premiação Top of Mind.
“Um prêmio de reconhecimento é sempre
bem vindo e enche de orgulho a quem o
recebe, principalmente se ele vier acompanhado da credibilidade e essa característica é fator primordial para a sua consolidação”, aponta o jornalista.
O agronegócio deve ser olhado com
carinho pelos governantes para fazer
avançar o Rio Grande do Norte, diz Rosemilton Silva. “Um estado pequeno (o
RN), mas do tamanho de elefante, que se
orgulha de ser exportador de produtos de
primeira qualidade para fora do país. O
que se espera é que os governantes
olhem com mais carinho para o agronegócio que não só traz riquezas para o PIB
como contribui para a geração de empregos. Basta citar o caso da fruticultura que
gera algo em torno de 50 mil empregos
diretos, só esse número por si só já deve
encher de orgulho qualquer potiguar, mas
que deveria ser visto com mais atenção
pelos governos”, completa.
A jornalista Ilana Albuquerque vê com
esperança os 17anos da Revista Foco
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Nordeste. “Vejo com alegria e esperança
a Revista Foco Nordeste completar 17
anos de circulação, mantendo vivo o jornalismo impresso, a divulgação do RN,
do potencial econômico e turístico do
Estado e do empreendedorismo dos filhos
dessa terra. Faço parte da história desta
revista que me acolheu como colunista e
redatora durante uma pequena parte dessas quase duas décadas de história.
Tempo suficiente para eu comemorar
junto com a família Foco, desejando vida
longa a esse veículo jornalístico”, destaca.

Listz Madruga, jornalista

Karina Maia, jornalista

Ilana Albuquerque, jornalista

Para Ilana, o prêmio Top of Mind representa um termômetro no mercado
local. “O Top of Mind se consolida como
um termômetro do mercado, revelando
empresas e marcas que conseguem se
sobressair aos olhos dos formadores de
opinião. Pela seriedade do trabalho feito
pela revista, os agraciados por essa premiação podem se orgulhar de seus desempenhos”, entende.
Ilana Albuquerque vê possibilidade de
desenvolvimento para o RN com a expectativa de reaquecimento em pleno nacional. “O horizonte para o desenvolvimento
econômico e social se abre com a expectativa do reaquecimento da economia
nacional. Nesse cenário, a bola está com
os empreendedores, que com ideias e
trabalho inovam, ousam e criam oportunidades pós-crise”, ressalta.
A jornalista Karina Maia destaca a
implementação do Portal Foco Nordeste
para a maior divulgação das potenciali-

Novembro.indd 22

dades locais. “Em uma perspectiva desenvolvimentista, percebo a importância
deste veículo de comunicação em atuação no estado do RN, quando imprime um
importante papel de divulgação de potencialidades e riquezas que aqui temos.
Creio que tem sido de grande valia a
implementação do portal frente à essa
perspectiva de fomento ao RN, tendo em
vista sua maior abrangência de informações e acesso facilitado para os leitores.
Na seara cultural, a revista imprime valorosa contribuição em termos de divulgação e fortalecimento de nossa arte local”,
afirma.
Karina Maia defende que o Rio Grande do Norte invista mais no turismo aproveitando o enorme potencial que tem .
“Espero que o RN invista em turismo, que
ao meu ver é fonte inesgotável de desenvolvimento econômico. Espero também
que a Revista Foco possa fomentar e
contribuir mais ainda como divulgadora
de belezas naturais, geoparques, gastronomia e tantas outras potencialidades que
aqui se encontram, em busca de uma
interiorização do nosso Turismo Potiguar”,
ressalta.
O jornalista Liszt Madruga destaca a
presença da Revista Foco Nordeste na
mídia local e a importância consolidada
do prêmio Top of Mind. “É importantíssima
a presença da Revista Foco no contexto
da imprensa do RN e do Nordeste. Em

sua salutar trajetória a Revista Foco tem
registrado em suas páginas o potencial
cultural e turístico do Rio Grande do
Norte, e alhures. O cobiçado troféu Top
of Mind,por sua vez, é de suma importância para o mercado local”, diz Liszt.
Para Liszt Madruga, o RN se encontra
na rota justa e perfeita para seu desenvolvimento. “Na conjuntura atual, o RN
está na rota justa e perfeita do seu desenvolvimento, trazendo para todos nós,
empresários e empregados, a certeza de
que o presente é o reflexo futuro de primeira grandeza de um estado economicamente viável para quaisquer investimentos nacionais e internacionais”, considera.

Elias Medeiros, repórter fotográfico

O repórter fotográfico Elias Medeiros
acredita na recuperação do RN e vê qualidade na Revista Foco Nordeste. “A qualidade da Revista Foco justifica a mídia e
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seus anunciantes”, diz. Sobre o prêmio
Top of Mind, Elias considera importante
para as empresas selecionadas. “A premiação Top of Mind é importante para o
mercado, principalmente para as empresas selecionadas para receberem a comenda”, entende.

Flávio Resende, jornalista
Para o jornalista Flávio Resende, os
17 anos da Revista Foco Nordeste representam um esforço permanente para
manter viva chama da boa comunicação.
“Um esforço permanente de manter viva
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a chama da informação e da boa comunicação em nosso Rio Grande do Norte”,
destaca.
A premiação Top of Mind, para Flávio
Resende, se trata de um agente fomentador do carinho das pessoas por empresas e produtos. “Vivemos em sociedade
e apreciamos perceber o carinho das
pessoas por empresas e/ou produtos,
sendo a premiação agente fomentador
deste carinho e divulgador das empresas
e dos seus gestores”, entende.
Flávio Resende vê a eleição deste
ano como um possível divisor de águas
com relação ao desenvolvimento do Estado. “A eleição de alguém que preste e
acerte. Estamos tendo azar e as coisas
só a desandar. Que situação...”, complementa.
O jornalista João Bosco de Araújo
observa a Revista Foco Nordeste como
um canal de apoio ao desenvolvimento
do Estado. “Um canal de apoio ao desenvolvimento potiguar, em todas as áreas,
fortalecendo a divulgação e promovendo
parcerias necessárias à consolidação de
conquistas e desafios na sociedade de

João Bosco, jornalista

um modo geral”, afirma.
O prêmio Top of Mind é observado por
João Bosco como uma oportunidade de
destaque para o mercado. “Uma oportunidade de destaque no mercado, valorizando e incentivando o empreendedor em
seus negócios, garantindo-lhe mais visibilidade e sucesso”, diz.
João Bosco de Araújo vê a expectativa de desenvolvimento indexada às políticas de incentivo ao empreendedor. “A
expectativa em torno do nosso desenvolvimento socioeconômico reflete nas polí-
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Gilbamar Oliveira, jornalista
ticas de incentivo ao empreendedor, para a geração de mais renda e emprego, além de vontade dos gestores públicos no sentido de ampliar
os avanços nos serviços oferecidos à população”,
ressalta.
O jornalista Gilbamar Oliveira destaca o trabalho jornalístico da Revista Foco Nordeste na
divulgação positiva do Estado. “São 17 anos de
um trabalho jornalístico focado em credibilidade
e em expor o que há de melhor no Rio Grande
do Norte. Parabéns e obrigado à Foco Nordeste
por nos proporcionar o privilégio de sermos leitores deste trabalho”, diz.
Gilbamar Oliveira vê na premiação Top of
Mind o reconhecimento anual pelos esforços
realizados pelo empreendedor local. “É o reconhecimento pelos esforços realizados diariamente pela classe empresarial potiguar. O Empreendedor é, antes de tudo, corajoso e destemido,
além de fomentar a economia, e precisa sempre
ser lembrado e reconhecido por todos nós”, argumenta.
O jornalista Gilbamar defende maior valorização do Estado para quem trabalha por seu

Pedro Paulo, publicitário
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desenvolvimento. “Acredito que o Rio Grande
do Norte precisa valorizar e apoiar àqueles que
proporcionam desenvolvimento ao Estado.
Faço parte do Sistema Cooperativista do Estado e acredito no cooperativismo como alternativa promotora de transformação econômica
e social. Os empreendimentos cooperativos
têm foco na melhoria de vida das pessoas e
este objetivo, aliado aos princípios cooperativistas, pode ser de grande valia para o nosso
Estado e todo o Brasil”, completa.
O publicitário Pedro Paulo, diretor da New
Propaganda, considera a Revista Foco Nordeste como um poderoso instrumento de impacto em um público alvo definido e segmentado que vem se consolidando como a principal publicação empresarial do RN. “Trata-se de
um poderoso instrumento de impacto em um
público alvo definido e segmentado, que há quase
duas décadas vem se consolidando como a
principal publicação empresarial do Rio Grande
do Norte”, afirma.
O diretor da New Propaganda diz que a
premiação Top of Mind é hoje uma referência de
recall no Estado. “É hoje uma referência em
pesquisa de recall no estado, funcionando como
um aliado de agências e anunciantes para medir
resultados e definir estratégias”, conta.
Pedro Paulo tem expectativa positiva quanto
ao futuro próximo do Rio Grande do Norte. “Pensamento sempre positivo. Independente de momento econômico favorável ou não, tempos nebulosos costumam fazer com que liguemos os
holofotes para enxergar mais longe. Desenvolvimento econômico e social estão intimamente
ligados com o bem-estar e a vida das pessoas.
O brasileiro sempre saiu fortalecido de momentos
como este, e minha perspectiva é a de um mercado privado em ebulição, auxiliando o crescimento da economia do estado”, completa.
O publicitário Tertuliano Pinheiro vê a Revista Foco Nordeste fazendo um excelente trabalho
de divulgação do RN. “Acredito que a Revista
Foco faz um excelente trabalho de divulgação do
nosso Estado, através de seu conteúdo diferenciado, com matérias e temas sempre atuais.
Parabenizo pessoalmente Marcos César, fundador da revista e grande responsável por seu
sucesso, pela qualidade do impresso, fruto do
seu trabalho árduo”, afirma.
Para Tertuliano, o mercado local só tem a
ganhar com a premiação Top of Mind. “Acho que
o mercado só ganha com essa premiação. O Top
of Mind indica de forma real e transparente a

Tertuliano Pinheiro, publicitário
preferência do público - tanto para os empresários, quanto para nós publicitários”, diz.
O Rio Grande do Norte, para o publicitário
Tertuliano Pinheiro, precisa de uma sacudida
geral. “Depois dos tempos difíceis recentes, acredito que o Rio Grande do Norte precisa de uma
sacudida geral. Nosso estado carece de investimentos e, principalmente, gestão e visão para
que o crescimento possa ser retomado. O novo
governo precisa se voltar para o Turismo, nossa
atividade com maior potencial, além de fortalecer
a segurança, saúde e educação – princípios
fundamentais para o desenvolvimento do nosso
povo”, completa.
O empresário Roberto Serquiz, diretor da
água mineral Santa Maria, também opina sobre
a trajetória da Revista Foco Nordeste.
"A revista FOCO representa um jornalismo
que prioriza mostrar as boas praticas do NE . O
premio Top of mind é uma prestaçao de serviço
que a revista oferece a classe produtora , uma
referencia na medição da evolucão da imagem

Roberto Serquiz, diretor da Água
Santa Maria
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Jonas Silva, diretor da JMT
das empresas , um projeto que se consolidou
no calendario de eventos do RN . Como otimista , apostamos na capacidade empreendedora
dos empresarios do estado . Pelos fatos , enquanto o estado não equilibrar as finanças , ficamos pela sorte.", completa.
Para o empresário Jonas Alves, diretor da
JMT, a Revista Foco Nordeste tem se caracterizado por dois importantes diferenciais: a valorização do empreendedorismo e a divulgação

das potencialidades da terra. Jonas também
ressalta o esforço empreendido pela Revista
Foco Nordeste para a consolidação de um dos
mais esperados momentos do mercado potiguar,
o da premiação Top of Mind, que anualmente
traz a mostragem, através de pesquisa de opinião científica, das marcas e produtos que estão
na mente do consumidor.
Sobre as perspectivas do Rio Grande do
Norte, Jonas Alves chama a atenção para "a
necessidade de maior atenção do poder público
na garantia de apoio aos empreendedores locais
e de outras partes do país que desejem investir
no Estado, e na importância de se garantir
menos burocracia e mais segurança jurídica
para quem já atua e para quem pretende atuar
no mercado local".
Na opinião do empresário e presidente da
Federação das Empresas de Transporte do
Nordeste, Eudo Laranjeiras, a presença da revista Foco Nordeste há 17 anos no mercado
editorial é um exemplo de resistência e de compromisso com o nosso desenvolvimento, fator
que precisa ser reconhecido e apoiado. Com
relação ao projeto Top of Mind Natal, realizado
anualmente pela revista Foco, Eudo laranjeiras
entende ser um estímulo a quem produz e tra-

balha para construir a marca de seu negócio, a
partir do reconhecimento do público consumidor.
Já sobre a perspectiva de desenvolvimento para
o Rio Grande do Norte, entende Eudo, que se
faz necessário muito trabalho, dedicação e investimentos. "Eu diria que mais do que esperar,
nós precisamos trabalhar. Desenvolvimento se
faz com muito trabalho, dedicação e investimentos por parte dos empresários e do governo,
finaliza Eudo Laranjeiras".

Eudo Laranjeiras, presidente da Fetronor

Power

www.fetronor.com.br
A CASA DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
DO NORDESTE ESTÁ DE PORTAS ABERTAS
PARA VOCÊ ENTRAR. SEM SAIR DE SUA CASA.
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MERCADO IMOBILIÁRIO

MERCADO IMOBILIÁRIO DÁ SINAIS DE RECUPE
O mercado imobiliário já começa a dar sinais efetivos de

abrangendo leques diferenciados de ofertas para públicos dis-

crescimento na região de Natal, esta é a opinião de expoentes

tintos. As linhas de crédito, que devem ser vistas com muito

do ramo de comercialização de imóveis e da construção civil.

cuidado por parte do consumidor, já se apresentam com juros

Com indícios de ainda tímida retomada na economia nacional

menos salgados.

o consumidor voltou a se movimentar com vistas à aquisição do

Por outro lado, Natal e região metropolitana contam com

considerado bem material mais precioso, cujo valor se mantém

várias regiões bem favoráveis a novos empreendimentos imo-

ao longo dos anos – o imóvel.

biliários por contarem com infraestruturas consolidadas com

Com o consumidor indo às compras, o estoque de imóveis
que se avolumava no mercado local passou a ser comercializa-

proximidades entre si e do próprio centro da capital.
O empresário Sílvio Bezerra, diretor da Ecocil,tem a expec-

do e, consequentemente, diminuir. Os preços também começaram a dar mostras de recuperação, já que a procura passou a,
pelo menos, se aproximar do volume ofertado. Com os preços
em recuperação e o estoque sendo reduzido, as construtoras
voltaram a trabalhar na perspectiva de realizar novos empreendimentos e, consequentemente, lançamentos no mercado.
Como a demanda existente ainda é grande, o mercado local
oferece amplas possibilidades para novos empreendimentos
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UPERAÇÃO E EXPECTATIVA É DE CRESCIMENTO
tativa de que o mercado, que está em recuperação lenta, vai

a região mais desejada pelos consumidores.”As empresas hoje

voltar a crescer com mais vigor. “O mercado está começando

todas trabalham com pesquisas. Ninguém mais faz negócio sem

a se recuperar lentamente. Já vemos sinais nesse sentido. O

pesquisa. O desafio é acertar os nichos que existem no merca-

Balcão de Negócios do Sinduscon é uma dessas ações que têm

do. Não dá mais para lançar nada sem ter de fato a certeza de

atraído bons resultados no setor. O volume de lançamentos,

que há demanda para o produto. As empresas, assim, procuram

porém, ainda é muito pequeno, ou quase nenhum, diante do

acertar ao máximo os seus nichos. Algumas vão para a baixa

que já existiu. A nossa expectativa é de que o mercado vai

renda, outras para alta a renda. Umas para condomínios fecha-

crescer. Mas, ainda estamos vivendo de vender os estoques.

dos horizontais, outras para verticais. Enfim, cada empresa

Até acabarem os estoques, os lançamentos serão poucos,

procura, de acordo com sua vocação, acertar na demanda que

basicamente de imóveis horizontais. Há pouca coisa em termos

existe, seja em determinado bairro, em Natal ou na Grande

de imóveis verticais, apesar de estarmos vendo que o mercado

Natal”, ressalta Sílvio Bezerra.

de imóvel vertical também começa a dar sinais de que vai se

Nesse sentido e observando as demandas reais existentes

recuperar, diante de uma quantidade significativa de condomí-

e as áreas que podem ser atrativas, o diretor da Ecocil tem

nios fechados que começam a ser lançados”, diz Sílvio Bezer-

alguns indicativos, em termos de regiões, para novos

ra.

empreendimentos.”Há diversas áreas interessantes, em muniLançamento de novos produtos imobiliários passam neces-

cípios como Extremoz e São Gonçalo do Amarante. Há um bom

sariamente por pesquisas para detectar a demanda existente e

interesse também por Macaíba, porque existe pista duplicada
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TURISMO

vias internas. Temos também alguns bairros com bom potencial,
mas que são esquecidos, como o Alecrim, Barro Vermelho, Morro
Branco, Lagoa Seca, Ribeira. São bairros que têm estrutura
muito boa como saneamento, ruas consolidadas e transporte
público, mas o poder público não incentiva a construção nesses
bairros que estão envelhecendo. Diante disso, as pessoas
buscam áreas que não contam com estruturas definidas ainda
como esses. O bairro de Capim Macio tem um potencial de tupela BR-101 até lá. Todos são locais muito procurados. Mas,

rismo e de comércio muito forte, mas a legislação não ajuda no

Natal e Parnamirim continuam sendo as principais áreas de

que diz a incentivo à construção nele (e em outros bairros se-

interesse do mercado”, afirma Sílvio.

melhantes), o que faz com que a população venha a morar em

O diretor da Imobiliária Abreu Imóveis, empresário Ricardo
Abreu, também observa o mercado com o viés de alta. “Estamos

áreas distantes do centro urbano de Natal”, observa o diretor
da Abreu Imóveis.

sentido a procura pelos clientes muito mais do que nos últimos

Francisco Ramos de Vasconcelos, diretor executivo da

três anos. Está também ocorrendo certa procura por algumas

Construtora Constel, também vê o mercado imobiliário local em

construtoras para retomar o processo de lançamentos. O que

recuperação que, mesmo ainda fraca, mostra que parou de cair

vai dificultar isso ainda é o prazo de aprovações no Estado que

e que o crescimento está sendo retomado.”As condições ma-

é muito longo e, com isso, faz com que algum lançamento, se

croeconômicas estão favoráveis para os interessados em ad-

acontecer, vai se dar no final do ano, e o prazo de entrega para

quirir um imóvel nesse momento (os juros do financiamento, a

daqui a três anos. Isso faz com que venha a acontecer certo

inflação, estão em queda e índice de confiança dos consumido-

aumento nos imóveis que já estão prontos neste ano e em 2019”,

res está em alta). Os preços praticados no mercado ainda se

diz.

encontram em um patamar muito baixo, o que provoca a susRicardo Abreu espera prosperidade para os próximos três

pensão de novos lançamentos (já fazem mais de 03 anos que

anos e o mercado imobiliário vivendo certa acomodação em

não se fazem novos lançamentos em Natal e Região Metropo-

curto prazo com um viés de alta. “É interessante o Brasil vol-

litana). Existe também uma redução muito forte dos estoques

tando aos eixos na economia, apesar de a política ainda estar

de unidades habitacionais no mercado, só para se ter uma ideia,

atrapalhando o desenvolvimento do país. Acreditamos que o

no Município de Natal,

mercado está vendo como próspero os próximos três anos. Os

em Jan/14, conforme

estoques da Cidade estão muito baixos. Quem tinha estoque já

pesquisa do Índice de

vendeu, estamos apenas com os residuais, o que é muito pouco

Velocidade de Vendas

para as demandas da cidade. Já estamos vendo certo aumento

do Sinduscon, realiza-

nos imóveis. Natal vai passar por um período de acomodação,

do com 30 empresas

mas com um viés de alta”, ressalta.

do mercado imobiliá-

Abreu aponta algumas regiões com maior procura por parte

rio, tínhamos em ofer-

dos consumidores e, consequentemente, favoráveis a novos

ta, entre unidades

empreendimentos. “Estamos vendo muito procura em bairros

prontas e em constru-

como Lagoa Nova, Capim Macio, e lançamentos fortes na Zona

ção, 3.780 unidade, e,

Norte da Cidade. Vejo o bairro de Nova Parnamirim como ainda

em dez/17, essa ofer-

muito forte se o poder público viesse a fazer melhoramentos nas

ta caiu para 744 uni-
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dades, uma redução de 80% da oferta. Com essa redução

financiamentos para clientes, acelerando o processo. Pontual-

significativa da oferta de imóveis novos no mercado, acreditamos

mente, em Natal e grande Natal o fato de ter diminuído muito

que os preços devam sofrer uma recuperação e os investimen-

os estoques de imóveis a venda, novos lançamento já estão

tos em novos lançamentos devam voltar com mais força a

aparecendo no mercado, retomando a certeza para os compra-

partir do segundo semestre de 2018”, diz Francisco Ramos.

dores de que as compras efetuadas nesse momento trarão um

O diretor da Constel observa que as empresas do mercado

retorno nunca visto no resultado de seus investimentos a cur-

imobiliário têm todas as condições para atender as demandas

tíssimo prazo. Por outro lado, as empresas construtoras que já

por moradias existentes. “A capacidade operacional está ociosa,

enxergam o mercado voltando aos patamares de valores de

e, assim que as condições de mercado sejam recuperadas, (as

metro quadrado com alta valorização devido aos dois anos

empresas) podem lançar no mercado as unidades necessárias

passados em que o mercado ficou praticamente congelado... Já

para atender a demanda. Mas, devido ao tempo excessivamen-

temos hoje o melhor trimestre de vendas desde inicio de 2016”,

te longo sem novos lançamentos, esses imóveis que poderão

diz Caio.

ser ofertados ao mercado só estariam em condições de habita-

Ainda existe um déficit muito grande no segmento de imóveis

ção entre 4 e 5 anos, que é o tempo de negociar terrenos, de-

para baixa renda.”Como as demandas já eram de conhecimen-

senvolver os projetos, legalizar esses projetos nas prefeituras,

to do mercado, as empresas construtoras já vêm trabalhando

registrar a incorporação, iniciar as vendas e desenvolver as

esses nichos e deverão aumentar ainda mais suas forças de

construções dos empreendimentos. Dessa forma, para quem

trabalho pra suprir essas necessidades, e apesar de ter um

está necessitando da moradia em prazo mais curto, as ofertas

déficit muito grande ainda na esfera da baixa renda, existe

de imóveis prontos deverão sofrer uma redução significativa e

também uma lacuna a ser preenchida para imóveis de médio e

talvez venha a faltar unidades no mercado”, considera Francis-

alto padrão”, ressalta Caio Fernandes.

co Ramos.

Geografia favorável faz com que várias regiões sejam pro-

A maior demanda é por imóveis de menor valor.”Existem

pícias para uma boa moradia e, consequentemente, para lan-

demandas para toda a região metropolitana. Algumas regiões

çamentos imobiliários.”Como Natal e a grande Natal têm uma

periféricas requerem imóveis de menor valor, é onde está a

geografia favorável de localizações e distanciamento de bairro

maior demanda e onde estão os terrenos de menor custo. Mas,

pra bairro, todas as regiões estão propicias a novos empreen-

também existe demanda nas regiões mais centrais, localizadas

dimentos imobiliários, respeitando as faixas de renda e classes

em áreas de maior adensamento, que devem receber investi-

sociais”, destaca Caio.

mentos em imóveis de maior valor. Portanto, a escolha de onde
se farão os investimentos no mercado imobiliário deve passar
por um procedimento de viabilidade de mercado para identificar
qual o tipo de imóvel está sendo demandado para as diversas
regiões, e aí se desenvolver um projeto adequado para atender
essa demanda”, completa Francisco Ramos.
Caio Fernandes, diretor da Imobiliária Caio Fernandes,observa
que o mercado local já mostra fortes sinais de retomada. “Bastou a certeza de que a crise econômica e a insegurança jurídica terminaram, sobretudo com índices econômicos positivos e
taxas atrativas principalmente para o mercado de construção
civil, além dos bancos concorrendo em taxas e processos pelos
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EDUCAÇÃO

Fotos: Kelvin Oliveira

ROBOEDUC LANÇA PRODUTO INOVADOR PAR
MAIOR EVENTO DE TECNOLOGIA E CULTURA NERD DA AMÉRICA
Já imaginou poder levar conteúdos de
Robótica a qualquer pessoa, em qualquer
lugar do país? Já pensou em proporcionar
conhecimento e tecnologia para crianças,
jovens e adultos? E se tudo isso viesse de
forma prática, dentro de uma caixa, com
aulas virtuais exclusivas e materiais para
você formar seu próprio projeto de robótica?
Agora isso é possível, por meio do Roboeduc
Inbox.
Desenvolvido pela primeira escola de
programação e robótica do Brasil, a Roboeduc, o projeto foi lançado durante a Campus
Party Natal, que foi realizada durante o mês
de abril, no Centro de Convenções da capital potiguar. O evento contou com a participação de 50 mil pessoas e o estande da
Roboeduc foi um dos mais procurados na
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Open Campus.
O primeiro módulo do Roboeduc Inbox
traz desafios com o tema 'smart city' ou, no
português, 'cidades inteligentes'. O objetivo
foi homenagear a cidade de Natal. "O assunto está sempre em alta na área de tecnologia
e no ensino de programação e robótica, por
isso trouxemos para a parte inicial do produto. Além disso, Natal, por contar com o Parque Tecnológico, tem o título de cidade inteligente e nós resolvemos começar com essa
homenagem à nossa terra", revela o diretor
da Roboeduc, Cássio Leandro.
A ideia da Roboeduc foi oferecer um
produto voltado para os amantes da robótica
e possibilitar a inclusão daqueles que não
têm ou não podem usufruir de aulas presenciais. "Os kits são compostos por aulas vir-

tuais e boxes, que contam com peças fabricadas em impressoras 3D. Cada módulo
possui quatro boxes, com quatro aulas cada,
que somam 16 aulas no total. Ao final, a
pessoa terá montado um projeto completo.
É uma oportunidade também dos pais participarem mais de perto das atividades dos
filhos, pois o que eles fariam em sala de aula
poderá ser feito por eles em casa", explica
Cássio.
O estande da Roboeduc, durante a Campus Party Natal, contou com diversas atrações, como robôs mecanóides e brinquedos
tecnológicos. Por lá, circularam pessoas de
todas as idades, que buscavam um único
objetivo: conhecer um pouco mais sobre o
universo da robótica educacional e como ela
pode auxiliar o desenvolvimento das pesso-
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PARA O AVANÇO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL

RICA LATINA FOI PALCO DO LANÇAMENTO DO ROBOEDUC INBOX
as.
Além do raciocínio lógico, a robótica estimula
áreas do conhecimento humano, com especial destaque para o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, além de física e mecânica, dentre outras
disciplina, deixando as crianças mais preparadas para
o futuro. Poder levar esses benefícios a todos os jovens do país é um dos objetivos do Roboeduc Inbox.
"Sabemos dos benefícios da robótica e como ela
auxilia o desenvolvimento dos jovens. Queremos que
esses benefícios quebrem barreiras e cheguem a
todos os cantos, oferecendo mais conhecimento aos
estudantes. Por isso já disponibilizamos os kits para
venda no nosso site. O envio pode ser feito para todo
o país e atendemos o consumidor final, bem como
instituições de ensino", garante o diretor.
Os kits já estão disponíveis para venda no site
www.roboeduc.com.br/inbox.
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Foto: Demis Roussos

GOVERNADOR PARTICIPA POSSE DE NOVO
PRESIDENTE DA FEMURN EM NATAL
O governador Robinson Faria participou da cerimônia

Naldinho afirmou o desejo de contribuir com a luta do

de posse do novo Presidente da Federação dos Municí-

municipalismo no Rio Grande do Norte. "Estou na incum-

pios do Rio Grande do Norte (FEMURN), José Leonardo

bência de prosseguir os trabalhos da gestão do ex-pre-

Cassimiro (Naldinho). O prefeito de São Paulo do Poten-

sidente Benes Leocádio. O objetivo é continuar defen-

gi assumiu o cargo na manhã desta sexta-feira (13), no

dendo causas que possam melhorar o dia-a-dia das

prédio da FIERN, em Natal.

gestões dos municípios, melhorando inclusive a legislação

"Acredito que o prefeito Naldinho vai desempenhar

e condições de trabalho das prefeituras. É uma oportuni-

muito bem o seu papel como presidente da FEMURN,

dade de termos vez e voz para levar os anseios dos

defendendo os interesses dos municípios, assistindo e

gestores do RN até Brasília. Me sinto lisonjeado em

assessorando os prefeitos para que ambos integrem seus

cumprir essa agenda".

objetivos comuns e consequentemente tragam mais benefícios para as comunidades", disse Robinson.
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A cerimônia de posse contou com a presença de
prefeitos, deputados e secretários do estado.
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POLÍTICA ESTUDANTIL

UNIÃO ESTADUAL DOS ESTUDANTES
DO RN TEM NOVA PRESIDENTE
A ESTUDANTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA UFRN, YARA COSTA, SERÁ A PRIMEIRA
MULHER A COMANDAR A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS ESTUDANTES NO RN

Yara Costa, 22 anos, estudante do
curso de Gestão de Políticas Públicas da
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), foi eleita a nova presidenta da União Estadual dos Estudantes do
RN (UEE-RN) durante congresso da entidade ocorrido nesse domingo (15) na
cidade de Currais Novos.
Yara Costa, que é coordenadora geral
do Diretório Central dos Estudantes da
UFRN (DCE), é a primeira mulher a comandar a entidade representativa estudantil universitária do Rio Grande do
Norte.Candidata da chapa “Da Unidade
Vai Nascer a Novidade”, Yara obteve 66
votos do colégio eleitoral do Congresso,
que é representado por estudantes que
foram eleitos em suas universidades para
deliberar sobre o novo estatuto, as lutas
dos estudantes universitários e para ele-

ger a nova diretoria da entidade. Em segundo lugar, a chapa 2, “Juventude Sem
Medo”, obteve 25 votos. A chapa 3, “Cresce a Esperança”, conquistou 61 votos.
Todas as chapas participarão da nova
direção executiva, que terá 13 membros
e representantes das principais instituições do ensino superior potiguar. A gestão
tem mandato de dois anos.
Negra e militante feminista, Yara
Costa, terá a tarefa de presidir a principal
entidade estudantil universitária do estado, fundada em 1954 com participação
ativa nas principais discussões locais e
nacionais dos anos 50 e 60, como as
questões relacionadas às reformas de
base nos anos 60, articulando entidades
do movimento popular para democratização política e social do país. Devido à sua
postura democrática e combativa, a UEE

foi fechada durante o governo militar de
1964.
Yara Costa observa que um dos objetivos da nova gestão será reforçar o
diálogo e a unidade entre os estudantes
e os movimentos populares nesse cenário
de retrocessos sociais e institucionais:
“Vivemos um momento delicado do país
e isso afeta diretamente a oferta de assistência estudantil e a permanência dos
mais pobres nas instituições universitárias
federais do RN. Nas universidades privadas vemos um contínuo contingenciamento dos recursos e dificuldades para o financiamento estudantil. Já na UERN o
problema é ainda maior devido à ausência
de políticas de assistência estudantil,
além do sucateamento que se arrasta há
anos”.
Para Tony Robson, cujo mandato de
presidente da UEE se encerrou no último
final de semana, o Congresso da entidade “consagra a reorganização do movimento estudantil em nível de Rio Grande
do Norte”.
Durante a abertura do Congresso, na
sexta-feira (13), estiveram presentes o
prefeito de Currais Novos, Odon Jr (PT)
e o Deputado Estadual Fernando Mineiro
(PT), além de representantes da direção
da União Nacional dos Estudantes (UNE).
Participaram do colégio eleitoral do Congresso da UEE representantes estudantis
da UFRN, UERN, UFERSA, IFRN, Faculdade Maurício de Nassau, Universidade
Potiguar, Facex.
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