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Confira sete dicas de 
museu para visitar 
em Natal nas férias

Energia solar
cresce 226% no
RN em um ano

Custo e burocracia 
travam planos de 
saneamento básico

Capital potiguar tem diversos 
museus que podem ser visitados 
gratuitamente em alguns dias

Estado tem 2.529 pequenas 
unidades de produção e a potência 
instalada alcançou 38.172,70 kW

Prefeituras ganharam mais tempo 
para elaborar o documento, que será 
necessário para obter verbas federais

Segundo a equipe econômica 
do Governo do Estado, caso 
sejam aprovadas na íntegra pela 
Assembleia Legislativa, as novas 
regras para aposentadorias e 
pensões podem resultar em uma 
economia de até R$ 300 milhões 

em um ano, o que significa 20% 
do déficit anual, que é em torno 
de R$ 1,5 bilhão.

O secretário estadual de 
Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, explica que a reforma 
não resolveria o déficit 

previdenciário, mas atenuaria 
o problema. “Neste momento, 
com a atual configuração de 
servidores, nenhuma reforma 
vai solucionar o déficit. O que 
a gente está procurando é dar 
viabilidade ao sistema”, afirmou.
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A despeito de toda a 
controverteria instalada, 
se governo Fátima Bezerra 

não fizer a reforma da previdência, 
assumirá riscos claros de arruinar 
o sistema previdenciário estadual.

Hoje, o RN já tem mais inativos 
do que servidores ativos (54%), 
e essa é uma conta para a qual 
também não se deve fechar os olhos.   

A cultura brasileira de gasto e 
investimento públicos passa por 
mudanças estruturais.

Reformar a previdência já era 
percebida como fundamental nos 
governos FHC, Lula e Dilma e, a 
despeito disso, 24 anos se foram 
sem que nada significativo fosse 
feito.

Agora, a conta chegou e, com 
ela, uma interminável fila de zeros.

É claro que uma gestão 
como a de Fátima Bezerra, por 
princípio, teria mais interesse que 
uma reforma fiscal antecedesse à 
previdenciária.

Como isso não foi possível por 
razões notórias, ela enfrenta agora 
a ira de ex-simpatizantes que usam 
com prodigalidade a palavra 
“traição”.

Se os críticos de Fátima usam 
os antecedentes políticos dela 

para confrontá-la e pressioná-la, 
acertaram na estratégia, mas 
erraram de longe no objetivo e na 
razoabilidade.

Muito por conta dessa pressão 
e por estar inconformada em 
penalizar a grande maioria 
dos servidores estaduais, a 
governadora transferiu apara 
seu secretariado a complexa 
incumbência de modular os 
efeitos da reforma previdenciária 
estadual, via progressão de 
alíquotas.

De sorte que insistir na tese 
da “traição” é obviamente um 
despropósito, tendo em vista a 
obrigatoriedade imposta pelo 

Governo Federal para que o 
Estado conclua sua reforma da 
previdência até o próximo dia 31 
de julho, daqui a cinco meses, sob 
pena de sanções pesadíssimas por 
parte da União.

A conclusão é que não se 
luta contra a realidade antes de 
tentar transformá-la. O fato de o 
governo ter instalado uma mesa 
de negociação é, antes de qualquer 
coisa, uma sinalização de respeito 
para com os servidores.

A diferença abissal entre a 
maioria do funcionalismo em 
relação à elite dos servidores 
instalados nos Poderes, que tanto 
mal-estar causa, é certamente 
algo que precisa ser corrigido e, 
pela complexidade da situação, 
não é do dia para a noite que isso 
acontecerá.

Se o funcionalismo passa por 
dificuldades reconhecidas, o que 
dizer da esmagadora maioria da 
população brasileira, que depende 
dos serviços públicos?

É preciso reconhecer que o 
Brasil atravessa um momento 
decisivo e que o Rio Grande 
do Norte não é uma ilha de 
prosperidade.

Muito pelo contrário.

O novo piso salarial do magistério, definido no últi-
mo dia 16 pelo presidente Jair Bolsonaro, será cumprido 
pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante já na folha 
de janeiro, que deverá ser creditada para os servidores 
na próxima sexta-feira (31). Com isso, os professores 
que recebem o piso terão acréscimo de 12,84% nos seus 
vencimentos, de forma integral, já no primeiro salário 
do ano.

A lei que oficializa o aumento para os professores 
de São Gonçalo do Amarante foi publicada na última 
quinta-feira (23) no Diário Oficial do Município. O pre-
feito Paulo Emídio de Medeiros sancionou o projeto de 
lei que havia sido aprovado no mesmo dia pelos vere-
adores, em sessão extraordinária. Os parlamentares 
interromperam o recesso apenas para votar o reajuste 
do magistério.

Dos quatro maiores municípios da Região Metropoli-
tana de Natal, apenas São Gonçalo vai pagar o reajuste 
já em janeiro. Nos outros municípios, o aumento deverá 
ser creditado para os professores apenas a partir da fo-
lha de fevereiro ou março.

Em Natal, a Secretaria Municipal de Educação dis-
se, em nota, que realiza os “estudos necessários” para 
implementar o reajuste e que vai apresentar o diagnós-
tico da situação para o prefeito Álvaro Dias, que vai to-
mar a decisão sobre a forma como o aumento será pago 
para os professores. Não há previsão para que o prefeito 
se pronuncie.

A Prefeitura de Parnamirim disse que vai pagar o 
reajuste do piso do magistério de forma integral. O au-
mento, contudo, não será creditado para os professores 
já na folha de janeiro – a ser paga na próxima sexta-feira 
– porque a concessão do reajuste depende de aprovação 
da Câmara Municipal, que está em recesso. Assim que 
os parlamentares voltarem aos trabalhos, na próxima 
segunda-feira (3), o projeto de lei deverá ser encaminha-
do para análise dos parlamentares da cidade.

De acordo com a secretária adjunta de Educação de 
Parnamirim, Delmira Dalva, caso a aprovação na Câ-
mara aconteça em tempo hábil, os professores já terão 
o reajuste na folha de fevereiro. A secretária titular, 
Justina Iva, informou que, assim que isso acontecer, 
também será pago o retroativo do mês de janeiro.

Em Macaíba, segundo a assessoria da prefeitura, o 
projeto de lei está sendo elaborado e só será encaminha-
do à Câmara Municipal quando os vereadores voltarem 
do recesso, algo previsto para o dia 17 de fevereiro. O 
Executivo ainda não definiu se pagará o reajuste de for-
ma integral nem como será o pagamento do retroativo 
a janeiro.

ESTADO
No Governo do Estado, a Secretaria de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer (Seec) ainda estuda o impacto 
financeiro do reajuste do piso do magistério. Não há pra-
zo para que o aumento seja concedido.

Na última sexta-feira (24), a governadora Fátima 
Bezerra disse que “provavelmente” haverá um escalo-
namento e que as datas serão definidas posteriormente 
com o sindicato dos professores.

O aumento de 12,84% no piso do magistério foi defi-
nido no dia 16 de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro. 
Com o reajuste, o valor passará de R$ 2.557,00 para R$ 
2.886,00.

Fátima e os limites da pressão
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NOTAS & INFORMES
MAIS PMS II

A nova turma de formação, 
segundo o termo, incluirá todos 
os aprovados nas seis etapas da 
seleção que não entraram na 
primeira chamada. A quantidade 
de candidatos aprovados que serão 
chamados para a turma de 2021 
ainda será definida, pois depende 
diretamente do prosseguimento da 
atual formação. Ao fim do processo 
seletivo foram aprovadas 1339 
pessoas, sendo 1.070 homens e 268 
mulheres.

 
SAÚDE

Emendas indicadas pela 
bancada federal do Rio Grande 
do Norte, totalizando R$ 
5,5 milhões, foram pagas na 
semana passada e beneficiarão 
11 hospitais públicos de nove 
municípios do Estado. Os 
recursos, segundo o coordenador 
da bancada, deputado Rafael 
Motta (PSB), estão em caixa e 
serão utilizados para compra de 

O  Governo do Estado e o Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN) assinaram um termo de ajustamento de 
conduta (TAC) para a convocação de uma nova turma de for-

mação de praças da Polícia Militar do RN, ampliando a quantidade 
de mulheres incluídas no processo. O documento prevê que o processo 
seja iniciado em janeiro de 2021. O acordo legal foi assinado na 
sexta-feira pela governadora Fátima Bezerra e a procuradora-geral 
de Justiça adjunta Elaine Cardoso. O TAC atende uma demanda 
apresentada pelas mulheres desde a abertura do concurso em 2018, 
pois o edital, seguindo uma legislação da década de 1990, reservou 
para o público feminino apenas 62 das 1 mil vagas.

Mais PMs

equipamentos, como aparelhos 
de ultrassonografia, raio X, 
incubadoras, berço aquecido 
e instrumentos de cirurgia e 
anestesia.

PONTA NEGRA
Após a reportagem do Agora 

RN mostrar problemas de 
infraestrutura em Ponta Negra, 
a Prefeitura do Natal mandou 

retirar 36 acessos precários 
(escadas improvisadas feitas 
com sacos de areia) à praia 
nesta segunda-feira. A ação 
visa melhorar a segurança de 
usuários da praia. Atualmente, 
a Prefeitura disponibiliza 13 
escadas de acesso ao longo 
da praia e uma rampa para 
cadeirantes nas proximidades do 
Morro do Careca.

Prefeituras avaliam como 
pagar piso do magistério
Na Grande Natal, só São Gonçalo do 
Amarante vai pagar reajuste em janeiro

Reajuste
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A proposta de reforma da Pre-
vidência que o Governo do Estado 
discute com os seus servidores 
tem potencial para reduzir em até 
20% o déficit previdenciário do Rio 
Grande do Norte, hoje estimado 
em R$ 1,5 bilhão por ano.

Segundo a equipe econômica do 
governo, caso sejam aprovadas na 
íntegra pela Assembleia Legislati-
va, as novas regras para aposen-
tadorias e pensões podem resultar 
em uma economia de até R$ 300 
milhões em um ano. O dinheiro da-
ria para pagar mais da metade de 
uma folha salarial mensal.

O secretário estadual de Tri-
butação, Carlos Eduardo Xavier, 
explica que a reforma não resol-
veria o déficit previdenciário, mas 
atenuaria o problema. “Neste mo-
mento, com a atual configuração de 
servidores, nenhuma reforma vai 
solucionar o déficit. O que a gente 
está procurando é dar viabilidade 
ao sistema”, afirmou nesta segun-
da-feira (27), em entrevista ao pro-
grama Manhã Agora, da 97 FM.

Atualmente, 54% dos servido-
res públicos do Estado estão na 
inatividade no Rio Grande do Nor-
te, sendo que a maioria não contri-
bui para o regime previdenciário. A 
proporção está longe da ideal, que 
seria de no máximo 25% de inati-
vos. “O quadro é catastrófico. E a 
gente tem uma projeção que, daqui 
a cinco anos, esse número, de 54%, 
passaria para 65%”, completa Car-
los Eduardo.

Com cada vez mais servidores 
se aposentando – e o Estado impe-
dido de contratar novos servidores 
porque a despesa com pessoal está 
acima dos limites impostos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal –, 
a saída encontrada pelo governo 
foi elevar a alíquota de contribui-
ção dos que ainda estão na ativa e 
reduzir a isenção da cobrança para 
quem já está aposentado.

“Em regra, o servidor se apo-
senta e deixa de contribuir para a 
previdência estadual. Isso é uma 
bomba-relógio. Vai reduzindo a 
receita e aumentando a despesa”, 

afirma o secretário.
Hoje, aposentados e pensionis-

tas que recebem abaixo do teto pre-
videnciário (que passará para R$ 
6.101,05 em 2020) estão isentos de 
contribuição para o regime. Inicial-
mente, o governo cogitou taxar em 
11% quem ganha entre um salário 
mínimo (R$ 1.045,00) e o teto, mas 
a governadora Fátima Bezerra 
determinou que a faixa de isenção 
fosse maior.

De acordo com o secretário de 
Tributação, como a faixa de isenção 
para os inativos será elevada de um 
salário mínimo para um valor ainda 
a ser definido, será preciso criar uma 
compensação para que a reforma te-
nha impacto fiscal significativo.

Para isso, a equipe econômica 
avalia propor aumentar a contri-
buição de servidores que estão na 
ativa e que ganham abaixo do te-
to. Hoje, esse grupo contribui com 
11% sobre a remuneração bruta e, 
pela primeira proposta do governo, 
não teriam a contribuição alterada. 
“Podemos aumentar de 11% para 
12%, por exemplo”, comentou Car-
los Eduardo Xavier.

Para os demais grupos de servi-
dores, que ganham acima do teto, 
a proposta do governo continua 
sendo a de alíquotas progressivas, 
variando de 14% a 18%. Nesta pro-
posta, quem recebe salários maio-
res daria maiores contribuições 
para a Previdência.

Além de aumentar as alíquotas 
de contribuição de servidores da 
ativa, aposentados e pensionistas, 
o governo também avalia esta-
belecer nova idade mínima para 
obtenção de benefícios e promover 
mudanças nas regras de pensão e 
tempo de contribuição.

A expectativa é que a proposta 
de reforma da Previdência seja for-
malizada na próxima quarta-feira 
(29), quando acontece uma nova 
reunião com os servidores. Antes 
do anúncio oficial, a proposta da 
equipe econômica ainda passará 
pelo crivo da governadora Fátima 
Bezerra – provavelmente nesta 
terça-feira (28).

Secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, explica motivos da reforma

Com reforma, Estado espera reduzir 
déficit em até R$ 300 milhões por ano
Expectativa é que a proposta de reforma da Previdência seja formalizada pelo governo estadual na próxima quarta-feira (29), 
quando acontece uma nova reunião com os servidores. Governadora deve decidir taxação de inativos em reunião nesta terça

Previdência

José Aldenir / Agora RN

R$ 1,5 bi
DESTAQUE

é o déficit financeiro anual do 
regime próprio de Previdência do 
Rio Grande do Norte

Em regra, o servidor se 
aposenta e deixa de contribuir 
para a previdência estadual. 
Isso é uma bomba-relógio”

Carlos Eduardo Xavier
secretário estadual de Tributação

“

“Déficit previdenciário é um câncer, e a gente 
precisa fazer quimioterapia, tratar a doença”

Servidores programam “greve geral”

 O secretário de Tributação, 
que tem participado da elabo-
ração do projeto de reforma da 
Previdência, faz uma defesa 
enfática da proposta. Segundo 
ele, o déficit financeiro do regi-
me próprio do RN é um “câncer” 
que precisa ser enfrentado.

“O déficit previdenciário é 
um câncer, e a gente precisa 
fazer a quimioterapia, tratar es-
sa doença. E o tratamento vem 
com efeitos colaterais para os 
servidores. Mas, se a gente não 
der esse tratamento, o déficit 
vai só aumentar”, argumentou 
Carlos Eduardo Xavier, ainda 
na entrevista à 97 FM.

As mudanças, frisa o secre-

tário, estão sendo discutidas no 
âmbito do Fórum dos Servido-
res, diferentemente de outros 
estados, onde a proposta foi 
encaminhada diretamente para 
a Assembleia Legislativa, sem 
diálogo com os funcionários pú-
blicos.

“A governadora Fátima Be-
zerra tem origem democrática. 
Nesse momento, ela não iria 
trair as origens dela. Por de-
terminação dela, chamamos os 
servidores para fazer esse deba-
te, mesmo com necessidade de 
aprovação rápida do projeto. Na 
próxima reunião, a gente espera 
apresentar esse texto e, mais 
uma vez, fazer esse diálogo com 

os servidores. E as contribuições 
que a gente puder colocar no 
texto, desde que não compro-
meta a reforma, vamos adotar 
sim”, finalizou.

O Governo do Estado espera 
encaminhar a proposta de refor-
ma da Previdência para a As-
sembleia Legislativa na semana 
que vem. Os deputados voltam 
do recesso parlamentar na ter-
ça-feira (4). O Estado tem até 31 
de julho para aprovar sua refor-
ma, sob pena de perder o Certifi-
cado de Regularidade Previden-
ciária (CRP) – o que impediria 
o recebimento de transferências 
voluntárias da União, entre ou-
tras punições.

Antes mesmo de o Governo do 
Estado formalizar a proposta, os 
servidores já repudiam a reforma 
da Previdência estadual.

Dois dos maiores sindicatos 
que representam parcelas do fun-
cionalismo convocaram uma “gre-
ve geral” contra a reforma para a 

semana que vem, entre segunda 
(3) e terça-feira (4). Manifestações 
para a frente da Assembleia Legis-
lativa também foram anunciadas.

Confirmaram participação no 
ato o Sindicato dos Servidores da 
Administração Direta (Sinsp) e o 
Sindicato dos Professores (Sinte).

PRIMEIRA PROPOSTA

Servidores da ativa
De R$ 1.045,00 a R$ 6.101,05: 11%
Entre R$ 6.101,06 e R$ 10.000,00: 14%
Entre R$ 10.000,01 e R$ 20.000,00: 16%
Acima de R$ 20.000,01: 18%

Inativos
Até R$ 1.045,00: Isento
Entre R$ 1.045,01 e o teto: 11%
Acima do teto: progressiva (14% a 18%)

PROPOSTA AVALIADA AGORA

Servidores da ativa
De R$ 1.045,00 a R$ 6.101,05: 12% ou mais
Entre R$ 6.101,06 e R$ 10.000,00: 14%
Entre R$ 10.000,01 e R$ 20.000,00: 16%
Acima de R$ 20.000,01: 18%
 
Inativos
Faixa de isenção a ser definida.
Acima da faixa de isenção até o teto: 11%
Acima do teto: progressiva (14% a 18%)
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 O presidente Jair Bolsonaro 
prorrogou até 31 de dezembro de 
2022 o prazo para que as prefeitu-
ras elaborem seus Planos Munici-
pais de Saneamento Básico. Com a 
decisão, que aconteceu via decreto 
publicado na semana passada no 
Diário Oficial da União, os municí-
pios ganharam mais três anos pa-
ra finalizar o documento. O prazo 
válido até então se esgotava no fim 
de 2019.

A justificativa para o adiamen-
to foi a dificuldade que as prefeitu-
ras têm encontrado para elaborar 
o projeto. No Rio Grande do Norte, 
apenas 30 dos 167 municípios ha-
viam conseguido finalizar o plano 
até 2017, data do último levanta-
mento feito pelo Instituto Trata 
Brasil, com dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Na época, outros 113 mu-
nicípios informaram que estavam 
com o plano em elaboração.

Em todo o País, segundo o Tra-
ta Brasil, apenas 30,4% dos muni-
cípios possuíam Plano Municipal 
de Saneamento Básico até 2017. 
Outros 37,5% disseram que o docu-
mento estava em elaboração.

Segundo o decreto presidencial, 
a partir de 2023, municípios que 
não tiverem elaborado o Plano Mu-
nicipal de Saneamento Básico não 
poderão receber recursos federais 
nem fazer financiamentos com 
órgãos públicos – como bancos es-
tatais – para investimentos nesta 
área.

De acordo com o presidente da 
Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn), José 
Leonardo Cassimiro de Araújo, a 
elaboração dos projetos esbarra na 
falta de recursos e na dificuldade 

Serviço de instalação de rede coletora de esgoto em Parnamirim: cidade já tem Plano

Esgoto lançado em Areia Preta, na Zona Leste de Natla: cidade também tem Plano

Custo e burocracia são entraves para 
planos de saneamento nos municípios
No Rio Grande do Norte, apenas 30 dos 167 municípios haviam conseguido finalizar o plano 
até 2017, data do último levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil, com informações do IBGE

Exigência federal

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

De acordo com o Sistema Na-
cional de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS), do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
apenas 23,85% dos potiguares ti-
nha acesso à coleta de esgotos em 
2018. Era o quarto pior índice da 
região Nordeste, com o RN à frente 
apenas de Alagoas (21,35%), Piauí 
(14,36%) e Maranhão (13,8%). 
O líder na região é a Bahia, com 
39,51% de coleta.

A média do Nordeste é de co-
leta de 28% do esgoto. Trata-se do 
segundo pior indicador do País, 
com a região à frente apenas da 
região Norte (10,49%). O melhor 
percentual está no Sudeste, com 
79,21% de coleta.

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo determinou nesta 
segunda-feira (27) a penho-
ra de um veículo - modelo 
Hilux - do ex-ministro e ex-
-governador do Ceará Ciro 
Gomes (PDT), para o paga-
mento de uma indenização 
por danos morais de R$ 38 
mil ao vereador paulistano 
Fernando Holiday (DEM).

No ano passado, Ciro 
chamou o parlamentar em 
duas ocasiões de “capitão-
-do-mato” e “traidor da 
negritude”. “Ele é um capi-
tãozinho-do-mato nazista. 
Um camarada que chega 
na Câmara tem a obriga-
ção que entender que 63% 
da população é negra como 
ele. E o que ele faz? Quer 
acabar com o Dia da Cons-
ciência Negra. É um traidor 
da negritude, um serviçal do 
branqueamento”, afirmou o 
ex-ministro em entrevista à 
rádio Jovem Pan.

A execução provisória da 
sentença foi autorizada em 
abril do ano passado. Como 
o valor não foi pago, a Justi-
ça decidiu pela penhora. Se-
gundo a tabela do Jornal do 
Carro, o modelo do veículo, 
uma Toyota Hilux, que é de 
2010, custa R$ 74 mil. A de-
fesa de Holiday tem 10 dias 
para decidir se ele fica com o 
veículo ou o coloca em leilão. 

“A decisão reforça a gra-
vidade da ofensa, que foi 
racista. Ele pensou que não 
ia dar me nada”, disse o ve-
reador ontem.

Procurada, a assessoria 
de imprensa de Ciro Gomes 
disse que o ex-ministro vai 
recorrer da decisão.

Justiça penhora 
Hilux de Ciro 
Gomes para
pagar indenização

Danos morais

No RN, apenas 23% tinham acesso à coleta de esgoto em 2018

R$ 400 mil

32,22%

30,4%
DESTAQUE

DESTAQUE

é o custo para elaborar o Plano 
para cidades com mais de 40 mil 
habitantes, segundo o CBHSF

é o índice de coleta de esgoto no 
Rio Grande do Norte, segundo o 
Ministério do Des. Regional

é o percentual de municípios 
do País que tinham Plano de 
Saneamento até 2017

para montar uma equipe técnica 
especializada no assunto, além da 
inexistência, em várias cidades, de 
documentos como projetos topográ-
ficos.

O Plano Municipal de Sanea-
mento, segundo o líder da entidade 
potiguar, pode custar até R$ 100 
mil. Porém, de acordo com o Co-
mitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco (CBHSF), que tem 
auxiliado prefeituras na elabora-
ção do documento, este valor pode 
ser ainda maior. À Confederação 

Nacional dos Municípios, o Comitê 
revelou que o plano mais barato 
custava R$ 190 mil em 2018, para 
municípios com até 15 mil habi-
tantes. Para municípios com mais 
de 40 mil habitantes, o valor pode 
subir para R$ 300 mil.

“É pesado para os municípios, 
que já vivem fazendo malabaris-
mos com poucos recursos, até para 
pagar a folha dos funcionários”, 
relata Leonardo Cassimiro, mais 
conhecido como “Naldinho”.

O presidente da Femurn 

acrescenta que o custo se torna 
ainda mais elevado por causa das 
dificuldades de montar a equipe 
técnica. Naldinho relata que, entre 
os profissionais necessários para 
elaborar o plano, estão advogados, 
assistentes sociais, engenheiros 
(ambiental, sanitarista e civil) e 
arquitetos e urbanistas. “É preciso 
trabalhar com uma equipe mul-
tidisciplinar. São várias pessoas 
atuando para que as informações 
sejam harmoniosas”, diz Naldinho.

Outro problema é que, em vá-
rias cidades, não existem projetos 
topográficos, mapas das quadras 
nem estudos sobre a tubulação 
que corta os municípios. “Não é 
fácil como se pensa. Muitas vezes 
é necessário começar do zero e, por 
isso, os projetos são caros”, registra 
o presidente da Femurn.

A necessidade de os municí-
pios terem um Plano Municipal de 
Saneamento Básico foi instituída 
pela Lei 11.445, de 2007, que criou 
a Política Nacional de Saneamento 
Básico.

Segundo a lei, o plano deve ana-
lisar a realidade local do município 
e as possibilidades técnicas, eco-
nômicas e sociais para prestação 
dos serviços de abastecimento de 
água potável, esgotamento sanitá-
rio, drenagem urbana e manejo de 
resíduos sólidos, além de limpeza 
urbana. O documento deve estabe-
lecer metas a custo, médio e longo 
prazo nessas temáticas.

Para auxiliar as prefeituras na 
execução do plano, a Confederação 
Nacional dos Municípios montou 
uma cartilha, em 2014, que traz 
orientações sobre os procedimentos 
necessários para que os gestores mu-
nicipais façam seu planejamento.

O índice de tratamento de es-
goto também é considerado baixo 
no Rio Grande do Norte: apenas 
32,22%. O número está abaixo da 
média regional, que é de 36,24%. 
O melhor resultado está no Sul, 
com 53,88% de tratamento em 
2018, segundo o Governo Federal.

Em um dia tenso no mer-
cado, a Bolsa de Valores caiu 
e o dólar norte-americano fe-
chou no maior valor em mais 
de um mês e meio. O dólar 
comercial fechou esta segun-
da-feira (27) vendido a R$ 
4,21, com alta de R$ 0,025 
(0,58%). Já o Ibovespa fe-
chou o dia em forte queda de 
3,29%, aos 114.482 pontos.

Dólar chega a
R$ 4,21 e bolsa 
opera em queda

Mercado
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O governador do Rio, Wilson Witzel, está sujeito 
a processo civil e até a impeachment, caso 
a maioria da Assembleia Legislativa (Alerj) 

entenda que ele agiu ofendeu a dignidade ou decoro 
do cargo, como prevê a Lei 1.079/50, ao gravar e 
divulgar telefonema ao vice-presidente Hamilton 
Mourão. Especialista em direito constitucional, o 
advogado Jean Raphael garante diz que gravar 
a própria conversa não viola a lei. Mas pode ser 
classificada de antiética. Para além de erro político.

“Fica o desvio no campo de mera conduta 

antiética”, diz o especialista. Politicamente, Witzel 
pode ter aberto caminho para uma ação na Alerj.

Se Mourão se sentir prejudicado, ele também 
pode representar contra Witzel na esfera civil pela 
violação da intimidade.

“O fato de o governador ser ex-juiz, conhecedor 
da lei e do tolerável, agrava bastante o nível da falta 
de zelo com a intimidade”, diz Raphael.

A situação de Wilson Witzel na Alerj não é 
confortável. Sua bancada soma de 30 a 35 dos 70 
votos. O impeachment requer 2/3 dos votos.

Witzel pode ser processado por gravar Mourão

PODER SEM PUDOR

UM BURRO NA PLATEIA
Contam na Bahia que foi animada a 

eleição para presidente da Câmara Municipal 
de Bom Jesus da Lapa, em janeiro de 2001. 
Indicado pelo prefeito, o vereador Valdivino 
Borges fazia seu discurso quando alguém o 
interrompeu para se referir à sua condição de 
um iletrado: “Sai daí, seu burro!” Valdivino 
olhou para o agressor e respondeu na lata: 
“Eu sou burro e sou o presidente da Câmara, 
e você, que não é, está aí me dando coice!...

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

REGALIA BANDIDA
A Rádio Bandeirantes 

de São Paulo apurou que, 
em média, mais de 5.000 
criminosos não voltam à 
cadeia, após usufruírem de 
“saidinhas” ou “saidões”. Nos 
últimos quatro anos, foram 
mais de 21 mil bandidos. E 
ainda tem gente que defende 
a manutenção dessa regalia 
absurda.

ÚLTIMA PONTE QUEIMADA
Wilson Witzel queimou 

uma das últimas pontes que 
restavam com o governo 
federal ao gravar o general 
Hamilton Mourão e ainda 
colocar a conversa no viva-voz 
sem avisar o interlocutor.

TE CUIDA, ÍNDIA
A brasileira Taurus, 

cujas armas disparam 
acidentalmente, matando 
ou ferindo pessoas, acertou 
com um grupo indiano uma 
joint venture para fabricação 

Isso aí, 
deixa quieto”

Hamilton Mourão
 vice-presidente, deixando por 
menos a descortesia de Witzel

“

Divulgação

EDUCAÇÃO NO NORDESTE
De acordo com o Ministério 

da Educação, a região Nordeste 
foi a que registrou o maior 
número de inscrições para o 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), em 2020: 1,37 milhão do 
total nacional de 3,5 milhões.

 
MENOS TRABALHO ESCRAVO

Segundo a Polícia Federal, 
é prática diária o combate ao 
trabalho escravo. Em 2018 
foram 1.745 casos de pessoas 
submetidas a situação análoga 
à escravidão. Em 2019, caiu 
para 1.000.

 
PROCESSO DAQUELES

Filha bilionária do ex-
presidente de Angola José 
Eduardo dos Santos, um dos 
líderes do levante comunista que 
acabou o domínio português, 
contratou a banca Schillings 
Partners para processar 
o consórcio de jornalistas 
investigativos que a acusaram 
de desviar R$500 milhões.

Embaixador suíço diz que ‘não há leis’ no Brasil
O Ministério das Relações Exteriores 

precisa sugerir ao embaixador da Suíça, Andrea 
Semadeni, que modere as manifestações de 
desagrado por estar no Brasil. Domingo (26) pela 
manhã, ele chamou a polícia contra o ruído de 

poda de árvores nas proximidades de sua casa, em 
Brasília. Quando policiais explicaram ao irritadiço 
diplomata que não dá para prender quem nada 
faz de ilegal, sua excelência perdeu a linha: “Neste 
País não há leis!”. 

LEI É O QUE NÃO FALTA
A Lei do Silêncio que vigora em Brasília fixa 

os horários em que não se pode produzir ruídos. 
Após as 9h de domingo, pode.

ARTIGO 41º É CLARO
Faria bem ao suíço ler sobre as regras da 

diplomacia, na Convenção de Viena. E descobrir 
que falar mal do Brasil é privativo de brasileiros. 

INCONTINÊNCIA
Tentamos ouvir o embaixador sobre sua 

incontinência verbal, mas a assessoria negou que 
o fato, com várias testemunhas, tenha ocorrido.

A direção estadual do Avante 
definiu no último domingo (26), 
seguindo uma orientação da dire-
ção nacional da legenda, que terá 
candidatura própria à Prefeitura 
do Natal nas eleições de 2020.

Segundo a presidente estadual 
do partido, Karla Veruska, o nome 
do pré-candidato será apresenta-
do no encontro estadual da sigla, 
que deverá ocorrer na primeira 
quinzena de março. O presidente 
nacional do Avante, o deputado fe-
deral Luis Tibé (MG), estará pre-
sente no lançamento do candidato 
à disputa do pleito pelo partido.

“O Avante está ganhando for-
ça. Vamos participar com eficiên-
cia do processo político, sinalizan-
do nossos projetos e propostas de 
governo eficazes e sensatos, para 
realmente promover o resgate da 
dignidade das pessoas e alcançar o 
progresso por meio da moderniza-
ção da máquina pública”, declarou 
Karla Veruska.

Em Natal, a nominata da le-
genda para a Câmara Municipal 

já superou 30% da cota de mulhe-
res. O partido já definiu também 
que terá candidaturas próprias 
em oito municípios potiguares. 
“Somente em Natal, possuímos 
aproximadamente 50 pré-candi-
datos. Em todo o RN, temos quase 
40 comissões provisórias estrutu-
radas para as eleições de 2020”, 
afirmou Karla Veruska.

O vereador Raniere Barbosa 
(Avante), mais votado em 2016, 
ressalta que o partido possui hoje 
um bom capital eleitoral em Natal. 
Ele lembra que, em 2018, a legen-
da elegeu dois deputados deputa-
dos estaduais no RN. “O Avante foi 
muito bem votado em Natal nas úl-
timas eleições em 2018”, pontuou.

No plano nacional, o Avante 
passou recentemente de dois pa-
ra doze deputados federais em 
sua bancada no Congresso e con-
quistou aumento no eleitorado 
nacional. Neste ano, o objetivo do 
Avante é lançar candidatura pró-
pria para o Executivo nas mais 
importantes cidades do Brasil.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) passou a classificar 
como “elevado”, nesta segunda-fei-
ra (27), o risco internacional do co-
ronavírus, após qualificá-lo como 
“moderado” em informe na sema-
na passada. Segundo a entidade, 
houve um erro de formulação na 
avaliação anterior.

“Trata-se de um erro de for-
mulação nos informes de situação 
dos dias 23, 24 e 25 de janeiro, e o 
corrigimos”, informou uma porta-
-voz da instituição, que tem sede 
em Genebra. A avaliação do risco 
do vírus, de acordo com a entida-

de, foi atualizada para: “muito 
elevado” na China, “elevado” em 
nível regional e “elevado” em ní-
vel mundial.  

A China confirmou a primeira 
morte na capital do país, Pequim, 
ontem. O número total de mortos 
em decorrência da nova cepa do 
coronavírus chega a 82, todos na 
China. Mais de 2,7 mil pessoas 
foram infectadas no país. O vírus 
já foi detectado na Ásia, na Euro-
pa, Estados Unidos e Austrália. O 
Brasil já descartou suspeitas e não 
tem, até o momento, nenhum caso 
confirmado do coronavírus.

Avante decide ter candidato 
próprio à Prefeitura do Natal

OMS classifica como “elevado” 
risco mundial do coronavírus

Eleições 2020

Saúde

Pré-candidato será apresentado no encontro
estadual da sigla, que deverá acontecer em março

Direção estadual do Avante se reuniu no domingo (26) e decidiu seguir orientação nacional

Avante / Reprodução

e comercialização de armas na 
Índia. Que Deus os proteja.

ESQUERDOPATIA FAZ MAL
Ao elogiar Jair Bolsonaro, o 

senador Arolde de Oliveira (PSD-
RJ), desabafou, através das redes, 
a frustração com os governos 
do PT: “Quanto tempo perdido 
por miopia política e má fé de 
esquerdopatas”. 
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O prefeito Álvaro Dias transfe-
riu nesta segunda-feira (27), pela 
primeira vez na sua gestão, os 
atendimentos de seu gabinete para 
a Zona Norte de Natal. Durante 
todo o dia, o gestor despachou das 
instalações do Ginásio Nélio Dias, 
no bairro Lagoa Azul. O local está 
sendo reformado pela administra-
ção municipal e deverá ser reaber-
to ainda em 2020.

O anúncio da ação foi feito no 
domingo (26). Pelas redes sociais, 
Álvaro Dias antecipou que daria 
expediente na Zona Norte todas 
as segundas-feiras a partir desta 
semana, no Nélio Dias.

“Vamos atender pessoas, lide-
ranças comunitárias e o povo da 
Zona Norte. Estamos prestigiando 
essa região, esse povo, que merece 
atenção e prioridade total da pre-
feitura municipal”, declarou o pre-
feito de Natal.

Pelo Instagram, Álvaro Dias 

registrou o dia de trabalho no Nélio 
Dias. Álvaro recebeu, além de lide-
ranças comunitárias e secretários, 
pelo menos dois vereadores: Dick-
son Nasser Júnior (PSDB) e Ney 
Lopes Júnior (PSD).

“Compromisso cumprido com 
a Zona Norte! Hoje iniciamos nos-
so gabinete itinerante no Ginásio 
Nélio Dias, atendendo a população 
e as lideranças dos bairros. Toda 
segunda será assim, trabalhando 
junto com o povo. Nossa gestão 
segue cada vez mais perto da popu-
lação”, escreveu o prefeito Álvaro 
Dias, em publicação nesta segun-
da-feira.

Na primeira edição do “gabinete 
itinerante” na Zona Norte, Álvaro 
Dias também tratou da execução de 
melhorias no Centro de Artes e Es-
portes Unificados em Nordelândia 
(CEU Nordelândia) com o secretá-
rio adjunto de Obras, Rafael Dias, 
e com o membro do grupo gestor do 

espaço, Sérgio Mário.
Além disso, o prefeito cumpriu 

agenda de visita as obras do pro-
jeto de saneamento integrado que 
a Prefeitura está executando na 

Zona Norte e que preveem a dre-
nagem e pavimentação de mais de 
300 ruas. 

“Decidimos instalar o nosso 
gabinete na Zona Norte para nos 

aproximarmos ainda mais dos mo-
radores da região, com o objetivo 
de dar uma resposta mais rápida 
e efetiva às demandas que chegam 
até nós”, observou Álvaro.

Álvaro Dias esteve, ainda, 
na avenida Bela Vista, uma das 
mais importantes vias do bairro 
de Lagoa Azul, e acompanhou os 
trabalhos dos operários que estão 
executando as obras na região. O 
local passa por uma requalificação. 

Na sequência, o prefeito de 
Natal esteve em Nordelândia para 
acompanhar a finalização dos tra-
balhos do lote 1 das obras do proje-
to de saneamento integrado. 

Só na comunidade, a prefeitu-
ra drenou e pavimentou 36 ruas, 
bem como construiu duas lagoas 
de captação, além de um posto de 
saúde, já inaugurado pelo prefeito, 
e trabalha na construção de dois 
Centros Municipais de Educação 
Infantil.

Nesta segunda, prefeito de Natal visitou obras municipais em bairro da Zona Norte

Álvaro Dias decide instalar gabinete na
Zona Norte de Natal uma vez por semana
Durante toda esta semana, o prefeito Álvaro Dias vai despachar administrativamente a partir das instalações do Ginásio Nélio 
Dias, no bairro Lagoa Azul. Praça esportiva está sendo reformada pela administração municipal e será reaberta ainda em 2020

Gabinete Itinerante

Alex Régis / Prefeitura do Natal

O Departamento Estadual de 
Trânsito do Rio Grande do Norte 
(Detran) economizou R$ 1 milhão 
com a compra de 25 tendas, por 
apenas R$ 59 mil, para a promoção 
de ações de educativas do órgão. O 
contrato anterior, para o aluguel 
dos equipamentos, tinha o valor 
mensal previsto em R$ 90 mil.

Segundo o diretor geral da 
autarquia, Jonielson Pereira de 
Oliveira, que está à frente do cargo 
desde agosto passado, a redução 
dos gastos provém de uma audito-
ria feita pela Controladoria Geral 
do Estado (Control).

A análise nas despesas da au-
tarquia identificou falhas e irregu-
laridades nos contratos firmados 
entre 2014 e 2018. A economia 
gerada é estimada R$ 7,3 milhões. 
O dado envolve os 15 maiores 
contratos do órgão, que vão desde 
aluguéis das tendas até serviços de 
tecnologia da informação.

O caso mais notório entre os 
contratos foi o da aquisição de equi-
pamentos para as ações de educa-
ção de trânsito. O Detran assinou 
o aluguel de R$ 980 mil em tendas 

e outros utensílios para o período 
entre 1º de fevereiro de 2018 e 31 
de janeiro de 2019. Em janeiro do 
ano passado, o contrato teria novo 
aditivo, subindo o valor total para 
R$ 1,16 milhão, mas o contrato foi 
encerrado.

Em dezembro do ano passado, 
o Detran firmou contrato, de com-
pra, de tendas para a abrigar as 
equipes de fiscalização e educação 
do trânsito. O valor acertado foi de 
R$ 59 mil. “O contrato de aluguel 
de 11 tendas custava R$ 80 mil a 
R$ 90 mil. Adquirimos 25 tendas 
por R$ 59 mil. Os equipamentos 
irão abranger toda a capital e to-
do os municípios. Só com tendas 
o valor total gasto seria de R$ 1 
milhão”, detalhou Jonielson nesta 
segunda-feira (27), em entrevista 
ao Jornal Agora, da rádio Agora 
FM (97,9).

Outra redução importante foi 
com a concessão de diárias aos 
servidores do órgão. “Somente em 
2019, a redução em diárias conce-
didas aos servidores do órgão foi 
de R$ 800 mil”, encerrou Jonielson 
Pereira de Oliveira.

Diretor-geral do Detran, Jonielson Pereira

Detran economiza mais de R$ 1 
milhão com a aquisição de tendas

Despesas

Reprodução / Ascom

R$ 59 mil
ECONOMIA

foi o valor pago pelo 
Departamento Estadual de Trânsito 
do RN para a compra de 25 tendas 

MPF denuncia 22 pessoas por 
tráfico internacional de drogas

Organização criminosa

Grupo atuou entre 2017 e 2019

Reprodução / Agência Brasil

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) denunciou, nesta 
segunda-feira (27), 22 integran-
tes de uma suposta organização 
criminosa de tráfico internacio-
nal de drogas ligada à facção ca-
rioca Comando Vermelho, com 
núcleos de atuação no Acre e 
no Rio Grande do Norte. Entre 
2017 e 2019, o grupo teria sido 
responsável pela comercializa-
ção de mais de 500 Kg de cocaí-
na e 120 Kg de maconha.

De acordo com o MPF, os 
réus “se associaram para o fim 
de praticar, de forma reiterada 
e profissional o tráfico ilícito de 
entorpecentes em âmbito trans-
nacional, com desenvolvimento 
de organização criminosa estru-
turalmente ordenada”. 

A cocaína era trazida da 
Bolívia e entrava no Brasil 
através do Acre. Já a maconha 
era levada para a região Norte, 
a partir do RN. A organização 
também executava, segundo o 
MPF, as tarefas de transporte, 
armazenamento, coleta, trans-
formação química e distribui-

ção das drogas. Parte do grupo 
é acusada, ainda, de ocultação 
e simulação dos valores obtidos 
com o tráfico.

Também ficou evidente que 
a organização buscava a aqui-
sição ilegal de armas de fogo e 
que seus integrantes utilizavam 
documentos falsos.
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A evolução da tecnologia e a re-
dução nos preços permitiu uma ex-
plosão no número de unidades de 
micro e minigeração de energia fo-
tovoltaica em todo o Brasil. Atual-
mente, o Rio Grande do Norte tem 
2.529 destas pequenas unidades 
de produção de energia. A potên-
cia instalada alcançou 38.172,70 
klowatts (kW) em 2019.

O número de novos produtores 
saltou de 517, em 2018, para 1.687 
no ano passado, o que representa 
aumento de 226%, segundo infor-
mações da Companhia Energética 
do Rio Grande do Norte (Cosern). 
As microgeradoras têm potência 
instalada menor ou igual a 100 
quilowatts (kW), enquanto que a 
minigeração tem potência insta-
lada superior a 75 kW e menor ou 
igual a 5 megawatt (mW).

A principal explicação para o 
aumento na procura por placas 
fotovoltaicas – entre residências, 
comércios e prestadores de serviços 
– é a queda dos preços nos equipa-
mentos. Em sites especializados, 
um kit básico para gerar 455Wh 
(Watts por hora) custa cerca de R$ 
400. A peça, inclusive, já é vendida 
em grandes lojas de departamento. 
Mas há também projetos customi-
zados, dependendo da capacidade 
de investimento do produtor, que 
podem ultrapassar os R$ 30 mil.  

A redução dos custos pode ser 
verificado no aumento exponencial 
de geradores. Em 2013, apenas 
3 mini ou micro geradores foram 
registrados no Rio Grande do Nor-
te. Já em 2019, com 1.687 novas 
unidades, a média foi de 4,6 novos 
registros por dia.

Há também módulos solares 
que possuem 40 anos de vida útil 

Energia solar cresce 226% em um ano no 
RN, impulsionada por pequenos painéis
Rio Grande do Norte tem 2.529 pequenas unidades de produção de energia e a potência instalada alcançou 38.172,70 
klowatts (kW) em 2019. Kit básico de placas fotovoltaicas pode custar R$ 400 e já é vendido até em lojas de departamentos 

Eletricidade

Região Nordeste bate recorde de geração de 
energia solar fotovoltaica em janeiro, diz ONS

A região Nordeste registrou 
dois novos recordes de geração 
solar fotovoltaica no último dia 
16, de acordo com números do 
Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS). A geração ins-
tantânea (pico) a partir do Sol 
alcançou 1.232 megawatts, e foi 
responsável pelo suprimento de 
10,4% do total da carga do Nor-

deste. O montante corresponde 
a 90,3% da capacidade total de 
geração das usinas solares. O 
recorde anterior era de 12 de 
novembro de 2019, quando fo-
ram gerados 1.210 megawatts. A 
média diária é de 449 MW, o que 
corresponde a um fator de capaci-
dade de 32,9 % e participação na 
carga do Nordeste de 3,9%.

De acordo com a Aneel, há 
outras seis usinas Centrais Ge-
radoras Fotovoltaicas (UFV) de 
grande porte em operação no Rio 
Grande do Norte, que totalizam 
117.105,04 kW de potência insta-
lada.  Além disso, o RN tem 155 
usinas eólicas (ventos). Totali-
zando 4.159.516 kW de potência 
instalada. 

e 25 anos de garantia. Os projeto 
mais completos podem custar en-
tre R$ 15 mil e R$ 30 mil.

O número de painéis de cap-
tação energia necessários depen-
de do tamanho da residência ou 
empreendimento comercial e da 
quantidade de energia gasta – que 
variam de acordo consumo total da 
unidade consumidora.

Além disso, houve uma redução 
na burocracia para obter os benefí-
cios do uso de placas fotovoltaicas. 
A unidade consumidora deve fazer 
o registro de Microgeração e Mini-
geração Distribuída (MMGD). O 
formulário está disponível no en-
dereço eletrônico da Aneel. Além 
disso, é preciso solicitar acesso à 
Cosern, o que pode ser feito pelo 
site da empresa.

Também é preciso o parecer de 
acesso, que é o documento formal 
obrigatório apresentado pela dis-
tribuidora – sem ônus para o soli-

citante –, em que são informadas 
as condições de acesso, o uso e os 
requisitos técnicos que permitam 
a conexão das instalações para o 
sistema elétrico.

Toda a energia elétrica gerada 
por essas unidades consumidoras é 
cedida à companhia energética po-
tiguar, sendo posteriormente com-
pensada com o consumo de energia 
da mesma unidade consumidora.

Ainda de acordo com a Cosern, 
caso sejam necessárias melhorias 
ou reforços na rede para conexão da 
microgeração ou minigeração dis-
tribuída, a execução da obra deve 
ser precedida da assinatura de con-
trato específico com o interessado, 
no qual devem estar discriminados 
as etapas e o prazo de implemen-
tação das obras, as condições de 
pagamento da eventual participa-
ção financeira do consumidor, além 
de outras condições vinculadas ao 
atendimento.

MINI E MICROGERADORES DE 
ENERGIA FOTOVOLTAICA NO RN:

Ano

2013

2014

2015

2016 

2017

2018

2019

Total

3

11

48

87

176

517

1.687

2.529

53,90

235,66

622,50

1.161,82

3004,30

8.023,97

25.070,55

38.172,70

QTD 
MMGD

Pot 
Instalada (kW)

Fonte: Cosern/Aneel

Confiança do empresário potiguar inicia 
2020 em alta, aponta estudo da Fiern

Produção

A confiança do empresário 
potiguar aumentou em janeiro 
de 2020. O Índice de Confiança 
do Empresário Industrial (ICEI) 
atingiu 61,7 pontos, o que repre-
senta aumento de 1,8 ponto ante 
janeiro de 2019 (59,9 pontos).

Com esse crescimento, o ICEI 
alcançou o patamar mais eleva-
do para um mês de janeiro desde 

2012, quando o indicador chegou 
a 62,4 pontos. Além disso, o ICEI 
chega ao décimo oitavo mês con-
secutivo acima de 50 pontos. 

A análise mostra que a evo-
lução positiva ocorreu tanto de-
vido ao aumento do otimismo em 
relação aos próximos seis meses 
quanto a uma percepção de me-
lhora nas condições correntes 

dos negócios por parte dos em-
presários.

A pesquisa revela que todos 
os portes de empresas e seg-
mentos industriais se mantem 
confiantes. De acordo com a CNI, 
o ICEI nacional alcançou 65,3 
pontos em janeiro de 2020, fican-
do acima dos valores obtidos em 
junho de 2019.



O Centro Cultural Trampo-
lim da Vitória, localizado nas de-
pendências do antigo Aeroporto 
Augusto Severo, será aberto ofi-
cialmente para o público em geral 
nesta terça-feira (28). A data é a 
mesma do histórico encontro en-
tre o presidente Getúlio Vargas e 
o presidente dos Estados Unidos 
Franklin Delano Roosevelt, as 
margens do Rio Potengi, em 1943, 
fato que ficou conhecido como Con-
ferência do Potengi.

A programação terá início às 
15h no Museu da Rampa, em Na-
tal, de onde sairá um comboio com 
dois atores caracterizados como os 
personagens da época, seguido de 
autoridades e personalidades do 
setor cultural e turístico. 

O comboio percorrerá a Aveni-
da Duque de Caxias, até o Grande 
Hotel, na Ribeira. De lá, o percurso 
se estenderá pela Avenida Gustavo 
Cordeiro de Farias, seguindo pela 
Hermes da Fonseca, Avenida Sal-

gado Filho e BR-101, até chegar ao 
Centro Cultural. 

De acordo com Paulo Junzo, di-
retor geral do Centro, reviver esse 
histórico encontro é muito simbóli-
co visto que o Centro cultural tem 

como proposta remontar o período 
da Segunda Guerra Mundial e 
a influência que a passagem dos 
americanos exerceu para a história 
do município. 

Para o prefeito de Parnamirim, 
Rosano Taveira, a programação 
marca oficialmente a abertura do 
espaço para que a população, tu-
ristas e demais visitantes possam 
ver de perto o resultado de muito 
trabalho e esforço. 

“Estamos colocando de volta 
na história de Parnamirim um 
equipamento que a cidade perdeu, 
tanto de forma econômica como 
cultural. Quando perdemos o ae-
roporto, foi-se uma parte nossa, e 
todo parnamirinense sabe do que 
estou falando”, destacou o prefeito. 

Para comemorar a abertura pa-
ra a população, o Centro Cultural 
terá a visitação de forma totalmente 
gratuita ao longo do primeiro mês. 

O Centro Cultural funcionará 
no horário das 9h às 17h.
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O Instituto Técnico-Científico 
de Perícia do Rio Grande do Norte 
(Itep-RN) está se preparando para 
implantar um sistema biométrico, 
por meio da coleta de impressões 
digitais, que vai padronizar todo o 
processo de identificação de pesso-
as restritas de liberdade no Estado. 
A mudança, segundo a direção do 
órgão, deve acontecer ainda na pri-
meira quinzena de fevereiro. 

“A identificação biométrica para 
a identificação criminal é um avan-
ço muito importante, pois vai trazer 
mais segurança para o procedimen-
to. É mais confiável, inclusive, que 
testes de DNA”, ressaltou o diretor-
-geral do Itep, Marcos Brandão. 

Ainda sobre a identificação cri-
minal biométrica, Marcos explicou 
que toda pessoa que for presa em 
flagrante será submetida ao novo 
sistema, passando por um cadastro 
minucioso, que vai incluir tanto 
informações biográficas quanto 
antropométricas (medidas e di-
mensões do corpo), além de dados 
do próprio processo criminal a qual 
ela está respondendo.

Os dados biométricos - como 
fotografia, impressões digitais e 
assinatura - serão coletados, ana-

lisados e pesquisados no banco de 
dados do próprio Itep. O serviço 
vai  identificar a pessoa de acordo 
com as características que cada in-
divíduo possui. “Vai impedir erros 
no processo de identificação, que 
passará a ser baseado, unicamen-
te, nas características que indivi-
dualizam a pessoa, resultando na 
mitigação de casos de falsidade 
ideológica”, destacou.

Juiz da Vara de Execuções de 

Natal, Henrique Baltazar também 
enaltece o sistema biométrico, que, 
segundo ele, deve acabar com as 
falhas e fraudes no procedimento 
de identificação. “Espera-se que de-
sapareçam os erros decorrentes da 
má identificação de pessoas presas, 
bem como as tentativas de burlas 
ao sistema por criminosos, evitan-
do que inocentes sejam presos ou 
mantidos nas prisões”, comentou o 
magistrado.

Mudança, segundo o Itep, deve acontecer ainda na primeira quinzena de fevereiro

Itep adota sistema biométrico
para identificação de presos no RN
Presidiários serão submetidos ao sistema que promete trazer informações 
biográficas, medidas e dimensões do corpo e dados do processo criminal

Modernização

Reprodução / Itep

77 anos da Conferência do Potengi

Centro Cultural Trampolim da 
Vitória será aberto nesta terça

Memória

Reprodução
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Dicas de 
MUSEUS EM NATAL

Quando chegam as férias, é hora de colo-
car a criançada para muita diversão e 
brincadeiras, mas também pode ser a 

oportunidade para ações lúdicas e de conhe-

cimento. Natal tem diversos museus que po-
dem ser visitados gratuitamente, desde que 
se escolha o dia certo para isso. Veja a lista de 
espaços com entrada grátis na cidade.

MUSEU DE ARTE SACRA

Estão expostos lá os objetos de arte religiosa 

do Estado. O acervo reúne imagens dos século 

XVII ao século XX, pinturas, esculturas do período 

barroco, trajes e mobiliário de época. Rua Santo 

Antônio, 698, Cidade Alta. Aberto de terça a sexta, 

das 8h às 17h.

MUSEU DE MINÉRIOS

O Museu de Minérios tem 

mais de 1,8 mil minérios no 

acervo. São quatro coleções 

expostas para os visitantes. O 

museu está instalado no Ins-

tituto Federal do Rio Grande 

do Norte (IFRN). Funciona 

de segunda à sexta, das 8h 

às 12h e das 13h Às 17h. Ave-

nida Senador Salgado Filho, 

1559, Tirol.

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RNTem acesso ao registro de fotografias, revistas e jornais de outras épocas. É conside-rado o arquivo cultural oficial mais antigo da capital poti-guar. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, 9h às 16h. Não abre aos domingos e nos feriados. Rua da Conceição, 622, Cidade Alta.

MUSEU CÂMARA CASCUDO 

Mantido pela Universida-

de Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), o Museu Câ-

mara Cascudo tem o maior 

acervo de todo o Estado. Atu-

almente, está com exposição 

sobre os dinossauros da bacia 

potiguar. Terça a sexta, das 

8h30 às 12h e 13h às 17h. 

Sábado, domingo e feriados, 

das 12h30 às 18h. Fica na 

Avenida Hermes da Fonseca, 

1398, Tirol.

CENTRO DE LANÇAMENTO 

BARREIRA DO INFERNO

Esse espaço é um verda-

deiro museu aeronáutico e 

aeroespacial. Estão expostas 

peças originais e réplicas de  

foguetes. Há também uma 

aeronave AT-26. O museu es-

tá localizado em Parnamirim, 

na rodovia estadual RN 063, 

mais conhecida como Rota do 

Sol, Km 11. Funciona diaria-

mente, das 9h às 16h30.

MUSEU DO BRINQUEDO POPULAR
O acervo tem cerca de 300 brinquedos e brin-cadeiras à disposição dos visitantes. As peças são criações únicas que foram pensados e produzidos para entreter as crianças. Avenida Rio Branco, Ci-dade Alta, no IFRN Cidade Alta. 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta.

MUSEU DA IMPRENSA OFICIAL ELOY DE SOUSAO Museu da Imprensa Oficial Eloy de Sousa arquiva jornais impressos e documentos impor-tantes da história do Rio Grande do Norte. Há itens desde a fundação do jornal “A República”, máquinas antigas que produziam os jornais e muitas curiosidades do passado. O museu fica na Avenida Câmara Cascudo, 335, no bairro Ribeira. Funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h



TERÇA-FEIRA, 28.01.2020 Geral 11

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

517438296
346279815
892516374
169782543
758643921
423195687
981357462
275864139
634921758

© Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br

5 7 3 2 6
4 2 9 1

8 4
6 4

7 1
2 8

9 2
7 8 4 3

6 4 2 7 8

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

HORÓSCOPO

Confie na sua intuição para identificar boas 
oportunidades no trabalho. Agarre uma 
oportunidade de estudar e aprender uma 
nova função ou se se aperfeiçoar no que faz. 
Será cansativo, mas é pelo bem do seu futuro.

O dia será de muito trabalho, por isso, 
organize bem as tarefas e tente não deixar 
nada para depois. Sua saúde pode estar 
mais sensível: alimente-se bem e respeite 
seus limites. Muito cuidado com brigas e 
intrigas no emprego.

Você vai concentrar boa parte da sua energia 
na realização de seus projetos para o futuro. 
Busque o apoio de pessoas confiáveis e 
que tenham ideais semelhantes aos seus. 
Mas não espere demais dos outros: alguns 
podem decepcionar. 

Lua e Vênus indicam sorte para você 
nas finanças, mas cuidado para não 
torrar tudo com bobagens. Evite comprar 
qualquer coisa por impulso. No trabalho, 
pode se destacar com ideias e sugestões 
criativas.

O trabalho estará entre as suas prioridades 
e você vai querer mostrar todo seu potencial 
para brilhar no que faz. Ajude os colegas, 
mas sem deixar os seus compromissos de 
lado. Trabalhar em equipe vai exigir calma e 
jogo de cintura. 

Assuntos de família vão exigir sua atenção 
em alguns momentos deste dia. Talvez 
tenha que investir uma grana para 
resolver algo em casa ou para ajudar um 
parente, mas evite discussões. 

Você terá muita facilidade para aprender 
coisas novas, por isso, fique perto dos colegas 
mais experientes no trabalho e siga o exemplo 
deles. Bom astral para iniciar uma dieta e 
investir mais na sua saúde. 

Você terá muita facilidade para se comunicar e 
pode fazer acordos importantes ao longo do dia. 
Bom momento para apresentar ideias e negociar 
melhorias no emprego. Mas é bom escolher bem 
as palavras para evitar intrigas e fofocas, ok?

Você pode enfrentar algumas mudanças 
e instabilidades no trabalho. Concentre-se 
no que precisa fazer e saiba contornar os 
desafios. Pode fazer uma fezinha, mas evite 
apostar alto demais ou arriscar seu dinheiro 
em negócios duvidosos. 

Amigos, amigos - negócios à parte. Siga o ditado 
e evite fazer acordos financeiros com gente 
conhecida, pois pode ter dores de cabeça. Fora 
isso, o dia pode trazer boas oportunidades de 
ganhar dinheiro: preste atenção.

Trabalhar em equipe continua sendo 
uma boa opção, mas não tente impor 
a sua experiência sobre os colegas. 
Respeite o jeito de agir o e ritmo 
de cada um. Pode enfrentar alguns 
conflitos em família. 

Reserve um tempo para cuidar da sua 
aparência, pois isso vai levantar a sua 
autoestima e pode beneficiar todos os 
setores. Boa sintonia com colegas e 
parceiros de trabalho.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Vitória encontra Tiago machucado, e percebe a tensão entre o filho e Belizário. Raul exige que 
a PWA faça uma retratação pública sobre o episódio da escola, e Álvaro se irrita. Januário e 
Oliveira trocam provocações, e Lurdes não lhes dá atenção. Lurdes e Leila visitam Magno. Danilo 
pressiona Gabo sobre Thelma. Vinícius confronta Raul e acaba expulso de casa. Raul cobra a 
presença de Vitória no caso da PWA, e Álvaro fala sobre Lucas. Betina e Leila se enfrentam 
durante a visita a Magno.

AMOR DE MÃE

Afonso conforta Lola, que sofre com a partida do filho. Shirley chega ao armazém. Passam-se 
alguns meses. Isabel se forma. Julinho passeia com Soraia. Lúcio participa de movimentos 
estudantis. Clotilde disfarça sua gravidez. Soraia invade o quarto de Julinho e os dois se beijam. 
Genu vê Isabel e Felício no cinema. Alfredo e Adelaide discutem. Clotilde toma uma decisão sobre 
o bebê, e Durvalina a repreende. Olga reclama do salário de Zeca. Genu conta de Isabel para Lola. 
Isabel confidencia a Lili sobre Felício.

ÉRAMOS SEIS

Donato é imobilizado pelos comissários do voo. Luna cede ao amor que sente por Juan e 
aceita reatar com o ex-namorado. O avião onde estão Kyra e Alexia faz um pouso forçado 
em Cancún. Luna recebe Kyra e Alexia no resort. Alan pede à prima Alexia que volte para o 
Brasil. Alexia se encanta com Renzo e se envolve com o rapaz. Helena repreende Téo por 
querer documentar o furacão. 

Ruth diz a Bento que independente de seu sobrinho verdadeiro, ela nunca irá abandona-lo. 
Jeff avisa Durval sobre o estágio da O11O e ex chefe fica feliz por ele. Waldisney leva Nancy 
para passear e faz uma surpresa a ela. Durval pede para Vini voltar... Veja mais em: https://
natelinha.uol.com.br/novelas/2020/01/24/resumo-semanal-de-as-aventuras-de-poliana-de-
27012020-a-31012020-139852.php

SALVE-SE QUEM PUDER

AS AVENTURAS DE POLIANA

A voz já falseava, a silhueta 
mignon sofria com uma dieta à 
base de pílulas, a solidão era um 
mal constante, mas o carisma con-
tinuava intacto: bastava assumir 
o palco que, mesmo embriagada e 
um tanto desorientada, Judy Gar-
land hipnotizava o público com sua 
habitual performance visceral.

“Judy era divertida e triste, 
talentosa e incompetente, rica e po-
bre, inteligente e ignorante, repleta 
de amor e desesperadamente não 
amada”, comenta o dramaturgo 
inglês Peter Quilter, cuja peça “Ju-
dy Garland - O Fim do Arco Íris” 
inspirou o filme “Judy”, que já tem 
sessões especiais no cinema - a es-
treia acontece no dia 30.

Trata-se do relato dos últimos 
seis meses de vida da atriz e can-
tora, que morreu de overdose em 
1969, quando não passava dos 47 
anos. Naquele período, Judy se 
apresentou durante semanas em 
Londres, único lugar que ainda 
valorizava o talento da eterna Do-
rothy, personagem de O Mágico de 
Oz (1939), que a imortalizou. Mas 
não foi um momento tranquilo - 
longe dos filhos, iludida pelo quin-
to marido, ela vivia eternamente 
só. É essa mulher debilitada fisi-
camente e desiludida com a vida 
que Renée Zellweger interpreta 
com perfeição em Judy, uma ca-
racterização que a tornou favorita 
ao Oscar de melhor atriz.

Se a peça se concentra nos últi-
mos meses de sua vida, o filme re-

lembra momentos decisivos, como 
o assédio que Judy sofreu de Louis 
B. Mayer, mega produtor que a 
lançou em 1935 e que, além de 
constantemente lhe apalpar o seio 
esquerdo (pois dali, do coração, bro-
tava sua bela voz) e de impor uma 
dieta rigorosa (nem o bolo do pró-
prio aniversário ela podia provar), 
ele também determinava o consu-
mo de anfetaminas e barbitúricos, 
seja para dormir ou ficar acordada 
durante horas, a fim de suportar os 
longos períodos de filmagens. Isso 
tornou Judy viciada para o resto da 
vida. Apesar do sucesso e do reco-
nhecimento, ela foi atormentada 
pelo baixo autoestima e pela eterna 
dor da solidão. Judy foi dirigido por 
Rupert Goold.

“Judy” retrata últimos meses 
de vida da atriz Judy Garland

Ana Maria Braga revela que
foi diagnosticada com câncer

Cinema

No pulmão

Pelo papel da artista, a atriz Renée Zellweger já ganhou 
o Globo de Ouro e é favorita para conquistar o Oscar

Renée Zellweger interpreta Judy Garland

Universal Pictures/ Divulgação

Ana Maria Braga revelou nesta 
segunda-feira (27) que foi diagnos-
ticada novamente com câncer de 
pulmão. A apresentadora, que já 
teve dois tumores no mesmo órgão, 
deu a notícia ao vivo antes de en-
cerrar o “Mais Você”, na TV Globo, 
dirigindo-se aos telespectadores.

“Então, só recordando um 
pouquinho, eu tive dois pequenos 
cânceres de pulmão no passado, 
que vocês me deram força. Um foi 
operado e outro foi tratado com 
radiocirurgia. Agora, infelizmen-
te, eu fui diagnosticada com outro 
câncer de pulmão. É um adeno-
carcinoma, o nome científico dele, 
semelhante aos outros, mas que é 
mais agressivo e que não é passí-
vel de cirurgia ou radioterapia”, 
informou Ana Maria.

A apresentadora contou que 

descobriu a doença no começo de 
janeiro e que, na última sexta-fei-
ra, 24, recebeu o primeiro ciclo do 
tratamento, que é uma combina-
ção de quimioterapia com imuno-
terapia. Ana Maria Braga infor-
mou que as sessões do tratamento 
ocorrem a cada 21 dias, sendo que 
a próxima está agendada para o 
dia 14 de fevereiro. 

A apresentadora começou e 
terminou o comunicado agrade-
cendo pelo apoio e carinho do pú-
blico, da equipe e dos dirigentes da 
TV Globo, que lhe permitiram “ser 
a Ana Maria que eu sou, a amiga 
que sou, por serem tão meus ami-
gos e me permitirem ser da forma 
como sempre fui”. Ela encerrou 
afirmando que tem “muita fé, uma 
força que vem de Deus” e que “vai 
sair dessa com certeza”.
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CEST FINI
Com transmissão da 

TNT, as partidas das oitavas 
da Liga dos Campeões 
começarão em 18 de 

fevereiro.
O PSG de Neymar 

encara o Borussia 
Dortmund, na Alemanha.

Então é isso. Mas 
amanhã tem mais. Tchau!

Mudanças nos domingos da Record 
são vistas como novo tiro no escuro

Na semana passada, a direção da Record defi-
niu quais serão as mudanças na programação de 
domingo, a partir da estreia da Sabrina Sato, no 
dia 8 de março.

Mudanças que não significam novidades. “Hoje 
em Dia”, “Hora do Faro” e “The Four”, da Xuxa, já 
são velhos conhecidos do telespectador.

Resta saber agora, de acordo com esta outra 
disposição, quais resultados irão apresentar.

Ou se esta nova grade poderá alterar em algu-

ma coisa a situação atual. Para se ter uma ideia, 
no último domingo, o SBT ficou em segundo lugar 
o dia inteirinho e só perdeu para a série “CSI”, mas 
já aos 30 minutos de segunda-feira.

Um diretor da Record, experiente, ao tomar 
conhecimento das novidades que serão colocadas 
em prática, reagiu:

“É tudo tão errado, que é capaz de dar certo”.
E mais, tem todo jeitão de “última cartada”. Ou 

de novo tiro no escuro.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1

n A Netflix estreia nesta 
quarta-feira a série 
“Onisciente”, reunindo 
Marcello Airoldi, Sandra 
Corveloni, Carla Salle, 
Jonathan Haagensen, entre 
outros...

nO drama: em uma cidade, 
os cidadãos vivem a todo o 
momento monitorados por 
drones...

nJá no teatro, Airoldi chega 
ao Vivo, em São Paulo, 
a partir de março com o 
espetáculo “Caros Ouvintes”.

n O pessoal da CNN Brasil 
já foi avisado que as gravações 
de pilotos irão continuar nos 
dias de Carnaval...

nNão haverá folga para 
nenhum dos setores.

nCamila Bonfim, sempre 

presente no jornalismo 
da Globo, com a mesma 
competência, está ancorando 
noticiário da GloboNews.

nCarlos Lombardi dará curso 
de roteiro na Casa Aguinaldo 
Silva de Artes-SP, de 11 de 
março a 29 de abril. 

nMarcelo Tas entrevista 
Maisa Silva no “Provocações” 
desta terça-feira, às 22h15, na 
Cultura.

A Missa de 7º dia do Sérgio 
Noronha será celebrada nesta 
quinta-feira, às 19h30, pelo 
padre Jorjão, na Igreja Nossa 
Senhora da Paz, em Ipanema.

Leo Von, filho do Ronnie Von, 
em show no Burlesque Paris 
6-SP, dia 12, vai apresentar 
seus novos trabalhos, 
gravados na Midas Music, 
gravadora do Rick Bonadio...

Bate-Rebate

RESULTADO
Todos, na Globo, 

sabiam que os resultados 
da reprise de “Avenida 
Brasil” seriam muito bons. 
Não tinha como não serem.

Poucos, no entanto, 
imaginavam que a sua 
média de audiência poderia 
bater na casa dos 20 
pontos.

E ASSIM VAI
Até segunda ordem, 

transmissão dos 
campeonatos regionais, 
paulista, carioca e 
companhia bela na Globo, 
por enquanto, só aos 
domingos.

Às quartas-feiras, 
programação normal ou 
filme depois da novela. 
Nesta, “Um Espião e Meio”.

ESPAÇO ADQUIRIDO
Caroline Nogueira, 

contratada na semana 
passada, será a 
apresentadora do noticiário 
da tarde na CNN Brasil.

Na Band, ela 
funcionava sempre como 
“curinga”, quebrando galho 
em todos os horários.

AINDA NÃO
Ontem, segunda, 

conforme o estabelecido, 
foram retomadas 
as gravações de “As 
Aventuras de Poliana” no 
SBT.

Mas ainda são cenas da 
primeira temporada, com 
direção do Reynaldo Boury. 
Ricardo Mantoanelli só 
deverá assumir dentro de 
duas ou três semanas.

MARCAÇÃO EM CIMA
É bem insistente 

a cobrança de alguns 
jornalistas esportivos, 
exigindo melhor 
rendimento em campo do 
jogador Alexandre Pato.

Perfeitamente justo 
se ele fosse escalado para 
jogar, o que não vem 
acontecendo. Ou não 
entrasse só faltando cinco 
minutos.

AJUSTES
Os últimos dias nos 

bastidores de “Gênesis”, 
nova novela bíblica da 
Record, foram tão agitados 
que acabaram provocando 
alterações na ordem dos 
trabalhos.

Assim, muita gente que 
já deveria ter começado 
a gravar, vai precisar 
aguardar mais um pouco 
na fila.    

Zé Paulo CardealPaulo Belote / TV Globo

PRÓXIMA DAS SEIS
Mariana Ximenes será Luísa, a Condessa de Barral, em 
“Nos Tempos do Imperador”, a próxima novela das seis 
na Globo, com estreia em março.É descrita como uma 
mulher moderna, educada na Europa e que domina 
diversos assuntos. Será preceptora das princesas 
Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphão) e Isabel 
(Any Maia/ Giulia Gayoso), filhas do imperador Dom 
Pedro II (Selton Mello) e da imperatriz Thereza Cristina 
(Leticia Sabatella).

CINEMA
Depois de vários trabalhos no circuito Globo-Record, 
Alice Assef, atualmente morando nos Estados Unidos, 
foi escalada para a sua primeira protagonista no filme 
“Last Bite”. A trama é sobre a nova febre mundial 
da comilança/da comida on-line (também conhecido 
como “Mukbang”). Alice faz uma mãe, forçada a comer 
sem parar quando sua filha de oito anos é sequestra-
da. Com assinatura da diretora Dawn Fields, chega aos 
cinemas em abril.

EM PLENO VOO
Dentro da Globo, o “Se 

Joga” é uma preocupação, 
sem ainda ou muito longe 
de apresentar os resultados 
que dele se esperava.

Porém, desistir dele é 
uma hipótese que não passa 
na cabeça de ninguém. 
Correções e experiências 
continuarão sendo feitas, 
daí as possibilidades de 
passar a contar com Dani 
Calabresa e outras estrelas 
da casa. 

REFORÇO
Celso Tavares, que 

até ontem dirigiu a Olga 
Bongiovanni, continua na 
Rede TV!.

A partir de agora ele 
passa a colaborar com 
a equipe do Guilherme 
Latorre, na direção-geral do 
programa do Sikêra Jr.
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Gabigol
A negociação entre Flamen-

go, Gabigol e Internazionale de 
Milão se arrastou por meses, mas 
as partes chegaram a um con-
senso e o atacante assinou em 
definitivo com o Rubro-Negro. 
A transação foi finalizada nesta 
segunda-feira (27). As conversas 
contaram com as presenças de 
Marcos Braz, vice de futebol, e 
do diretor Bruno Spindel, que 
estão na cidade italiana.

Para ficar com o camisa 9, 
com quem já estava acertado há 
cerca de dez dias, o clube topou 
pagar um pouco além dos 16 
milhões de euros previstos ini-
cialmente para os italianos, que 
cederam à melhor oferta que ti-
veram desde que as partes con-
versavam. Os valores finais são 
mantidos em sigilo pelas partes.

O Flamengo manifestou o 
interesse em ficar com Gabigol 
muito antes dos títulos do Brasi-
leiro e da Libertadores. As taças, 
no entanto, valorizaram o joga-
dor, o que tornou a negociação 
mais demorada. Com o martelo 
batido, ele torna-se o jogador 
mais caro da história do Flamen-

go, posto que pertencia a Arras-
caeta.

Gabriel Barbosa foi vendido 
pelo Santos para a Internaziona-
le – ITA, em 2016, por € 25 milhões 
(equivalente a R$ 91 milhões, na 
cotação da época). O atleta foi 
negociado enquanto ainda es-
tava junto da Seleção Olímpica, 
ocasião em que conquistou a me-
dalha de ouro, primeiro do Bra-
sil no futebol.

O Barcelona tinha prioridade 
da compra do atacante, na época, 
devido à cláusula na negociação 
de Neymar, mas o clube catalão 
preferiu não exercer seu direito 
e o deixou livre para seguir rumo 
a Milão.

Na temporada 2019, Gabigol 
foi artilheiro no Campeonato 
Brasileiro, com 25 gols, superan-
do a marca de Zico, como maior 
goleador de um Brasileirão pe-
lo Rubro-negro, e também foi o 
maior marcador da Libertado-
res, com nove. Além disto, o atle-
ta teve total identificação com a 
torcida, gerando as mensagens 
em cartazes de “Hoje tem gol do 
Gabigol”.

Atacante Gabigol 
foi artilheiro da 

última edição do 
Campeonato Bra-

sileiro, com 25 
gols, superando a 

marca de Zico

é Flamengo
Inter-ITA aceitou a proposta do Rubro-negro e agora 
o atacante é a contratação mais cara da história do Fla

Fim da novela

PATROCÍNIO



O América Mineiro confir-
mou nesta segunda-feira (27) 
que o treinador Felipe Conceição 
não comandará mais a equipe 
em 2020. O técnico segue para o 
Red Bull Bragantino, que dispu-
ta o Campeonato Paulista e vai 
jogar a Série A do Campeonato 
Brasileiro este ano.

No sábado (25), Felipe comu-
nicou à diretoria americana que 
aceitou uma proposta do Red 
Bull Bragantino-SP, e pediu de-
missão. Como o contrato do téc-
nico está em vigor, a equipe pau-
lista terá de arcar com a multa 
rescisória prevista no vínculo.

Felipe chegou ao América 
em julho de 2018, como auxiliar 
técnico. Um ano depois, em julho 
de 2019, ele assumiu o comando 
da equipe. Foram 30 jogos, com 
16 vitórias, nove empates e cinco 
derrotas, disse o comunicado ofi-
cial do time mineiro.

Felipe Conceição ficará no 
lugar de Antônio Carlos Zago, 
que deixou o clube paulista pa-
ra assumir o Kashima Antlers, 
do Japão, em janeiro. Antes de 
buscar o treinador americano, 
a equipe paulista tentou fechar 
com o português Carlos Carva-
lhal, que dirige o Rio Ave-POR.

O treinador, de 40 anos, vai 
encontrar uma equipe campeã 
da Série B de 2019 e que está 
com muita força no mercado 
de transferências de 2020, re-
forçando o elenco com jovens 
valores.

Desde 2018 no cargo, Felipe 
Conceição substituiu Maurício 
Barbieri, que fazia uma péssi-
ma campanha com o Coelho. O 
treinador iniciou uma incrível 
reação, tirando o América da 
lanterna da Série B para brigar 
pelo acesso até a última rodada.

A volta para a primeira di-
visão só não aconteceu porque, 
no último jogo do campeonato, 
o América foi derrotado em casa 
para o São Bento-SP. Mas isso 
não manchou a trajetória bem 
sucedida à frente do Coelho. O 
contrato de Felipe Conceição 
com o Red Bull Bragantino será 
por duas temporadas.
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Thiago Neves é o novo reforço 
do Grêmio. Nesta segunda-feira 
(27), a diretoria do clube gaúcho 
oficializou a contratação do meia, 
que estava sem clube desde a resci-
são do seu vínculo com o Cruzeiro. 
Ele vai firmar um contrato válido 
até o fim da temporada 2020.

De acordo com o Grêmio, 
Thiago Neves chegará ainda nes-
ta segunda-feira a Porto Alegre 
para realizar exames médicos no 
CT Luiz Carvalho, assinando seu 
acordo com o time na sequência. O 
clube, porém, não revelou quando 
vai ocorrer a apresentação do meia, 
apenas explicando que será “em 
breve”.

A contratação de Thiago Ne-
ves atende a um pedido do técnico 
Renato Gaúcho, com quem teve 
uma parceria de sucesso no Flumi-
nense, com o meia sendo o líder do 
time que foi vice-campeão da Copa 
Libertadores de 2008. Até por isso, 
o Grêmio havia buscado, antes sem 
sucesso, a contratação do jogador.

Embora tenha sido importante 
nas conquistas do bicampeona-
to da Copa do Brasil, em 2017 e 
2018, e do Campeonato Mineiro, 
em 2018 e 2019, Thiago Neves dei-
xou o Cruzeiro em baixa. O meia, 
afinal, foi apontado como um dos 

responsáveis pelo rebaixamento 
do time no Campeonato Brasileiro 
por algumas ações controversas: 
teve desentendimento público com 
Rogério Ceni, perdeu um pênalti 
decisivo contra o CSA e, em áudio 
vazado, reclamou dos atrasos sala-
riais. Além disso, após ser flagrado 
em uma festa enquanto o elenco 
estava concentrado para um duelo 
com o Vasco, foi afastado do grupo 
na reta final da competição.

Hoje com 34 anos, Thiago Ne-
ves iniciou sua carreira no Paraná 

Clube, também passando por Flu-
minense, Flamengo e Cruzeiro, 
além de Hamburgo, da Alemanha, 
e o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Fez 
ainda parte do grupo da seleção 
brasileira que faturou a medalha 
de bronze na Olimpíada de 2008.

Antes de Thiago Neves, o 
Grêmio havia se reforçado para a 
temporada 2020 com o goleiro Van-
derlei, os laterais Victor Ferraz, 
Orejuela e Caio Henrique e o vo-
lante Lucas Silva. O próximo a ser 
anunciado é o meia Diego Souza.

Thiago foi apontado pela torcida como um dos responsáveis da queda do Cruzeiro

Grêmio anuncia chegada de Thiago 
Neves com contrato até fim de 2020
Jogador saiu do Cruzeiro após se envolver em polêmicas durante a 
campanha, em que culminou na queda do clube mineiro para a série B 

Reforço tricolor

Bruno Haddad / Cruzeiro

Novo treinador do RB, Felipe Conceição

Conceição rescinde com América-MG e 
será o novo treinador do RB Bragantino

Novo chefe

Daniel Hott

SINDICATO DOS CLUBES ESPORTIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Dissolução

Por meio deste convoco todos os associados para a Assembleia Geral Extraordinária de Dissolução a ser rea-
lizada no dia 06 de Fevereiro de 2020, quarta-feira, no térreo, Edifício da AABB Natal/RN, às 10:00, em primeira 
chamada, e às 10:30, em segunda chamada, com qualquer número de presentes, de acordo com os artigos 13 
ao 21 do Estatuto da Associação.
A assembleia em questão será destinada a:
1. Formalizar a extinção da associação, em razão da inatividade, desde a sua constituição; 
2. Apreciar e discutir quaisquer outros assuntos trazidos pelos associados. 

Natal, 23 de Janeiro de 2020

Haroldo Ribeiro Dantas
Diretor Presidente da Associação

A equipe do Bulls Potiguares, 
de futebol americano, dará o pon-
tapé inicial da temporada 2020 
nesta semana. O tradicional Try 
Out, seletiva para recrutamento 
de novos atletas, acontecerá no 
domingo (2), a partir das 9h, no 
Campo do Conjunto Serrambi, no 
bairro de Ponta Negra, Zona Sul 
de Natal.

Neste ano, o Try Out do Bulls 
abre espaço para homens, nas 
categorias fullpads e flag football, 
modalidades respectivamente 
com e sem uso de equipamentos, e 
para mulheres que queiram jogar 
o flag football. Em ambas as ca-
tegorias, a seletiva é aberta para 
jovens a partir de 16 anos.

Em 2019, o Bulls Potiguares 
utilizou todos os seus atletas no-
vatos do fullpads na Copa Nor-
deste, torneio em que ficou com o 

vice-campeonato. No título brasi-
leiro de flag football, conquistado 
em São Paulo/SP, um calouro da 
equipe potiguar estava no elenco 
campeão nacional.

Seletiva para novos
atletas abre temporada 
2020 do Bulls Potiguares
Tradicional Try Out, seletiva para recrutamento 
de novos atletas, acontecerá no domingo (2)

Futebol americano

Haverá peneira para mulheres que queiram jogar o flag football em Natal

Zuyra Miranda / Bulls Potiguares

Try Out – Bulls Potiguares 
(Recrutamento de novos atle-
tas)

Domingo (2 de Fevereiro) 
– 9h

Campo do Conjunto Ser-
rambi I. (Rua Profª Zila Mame-
de, conjunto Serrambi I, bairro 
Ponta Negra)

Idade: A partir de 16 anos.
Inscrição: R$ 20 + 1 Kg de 

alimento não-perecível
Vestimenta: Roupas leves. 

Camisa branca e chuteira.

SERVIÇO:
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O Palmeira venceu o Santa 
Cruz de Natal por 2 a 1, na aber-
tura da última rodada da primeira 
fase do Campeonato Potiguar, no 
estádio Frasqueirão, em Natal, 
na tarde desta segunda-feira (27). 
Vinícius Rachi e Allan Patrick 
fizeram os gols do alviverde. João 
Victor marcou para o Santinha.

O Palmeira saiu na frente logo 
na primeira etapa. Vinícius Rachi, 
aos 20 minutos do primeiro tempo, 
fez 1 a 0 para o time do Agreste 
potiguar. No segundo tempo, João 
Victor chegou a até empatar para o 
Santa Cruz, aos 16 minutos. Mas o 
ponto que o tricolor de Natal esta-
va conquistando pouco durou. Me-
nos de dez minutos depois, Allan 
Patrick fez o segundo para o time 
alviverde e sacramentou a vitória, 
por 2 a 1.

Devido ao resultado positivo, 
a equipe conquistou o primeiro 
triunfo nesse Campeonato Poti-
guar e pulou da última colocação 

para o sexto lugar, com cinco pon-
tos. O Palmeira termina o primeiro 
turno com apenas uma vitória, dois 
empates e quatro derrotas.

Por outro lado, o Tricolor es-
tá na terceira colocação, com dez 

pontos. O Santa Cruz termina a 
Copa Cidade de Natal com três vi-
tórias, um empate e três derrotas. 
A colocação das equipes ainda pode 
mudar, já que a rodada termina 
apenas na quarta-feira (29).

Santa Cruz e Palmeira jogaram na tarde desta segunda (27), no estádio Frasqueirão

Palmeira faz 2 a 1 no Santa Cruz
e conquista 1ª vitória no Estadual
Vitória do alviverde faz com que o clube saia da lanterna da competição. 
Partida foi a abertura da última rodada da 1ª fase da Copa Cidade do Natal

Campeonato Potiguar

Divulgação / FNF

Palmeiras adota paciência para 
confirmar contratação de Rony

Cautela

Atacante foi destaque pelo Athletico

Bruno Baggio / Athletico

O Palmeiras-SP tem adota-
do uma postura paciente para 
poder trazer o atacante Rony, 
do Athletico, como o primeiro 
reforço para a temporada 2020. 
Entre os dois clubes as conver-
sas estão encaminhadas, mas 
um desentendimento entre o 
jogador e o clube atual é o que 
tem travado o andamento da 
negociação. O clube alviverde 
só vai avançar quando o pro-
blema for resolvido.

A pendência entre Rony e 
o Athletico se refere à porcen-
tagem que cada um receberá 
em caso de venda do jogador. 
O clube rubro-negro considera 
que deveria repassar ao atleta 
em uma possível transferência 
o valor de R$ 1 milhão. Já para 
o atacante e seus empresários, 
o montante a ser recebido é de 
50% do total da negociação com 
o desconto de R$ 2,5 milhões 
referentes ao que foi pago pelo 
Athletico pelo jogador em 2018.

O valor da multa rescisória 
de Rony é de R$ 55 milhões. 
Porém, o Palmeiras acertou 
com o Athletico pagar a meta-
de dessa quantia (R$ 27,5 mi-

lhões). Entre as diretorias esse 
acordo já está concluído. Resta 
agora o atacante e o clube atual 
definirem essa última pendên-
cia para que a equipe alviverde 
prossiga com os detalhes finais 
da contratação.

Quem também integra a 
pendência por Rony é o ex-clu-
be dele, o Albirex Niigata, do 
Japão. O atacante defendeu o 
time entre 2017 e 2018 após 
sair do Cruzeiro. A equipe japo-
nesa acionou a Fifa pois defen-
de que ao acertar a vinda para 
o Athletico, Rony quebrou um 
acordo no contrato que vetava 
o retorno ao futebol brasileiro. 
Essa situação, porém, não é 
considerada pelo Palmeiras co-
mo um grande problema.

O Globo FC segue reforçando 
sua equipe para a sequência do 
Campeonato Potiguar. A expecta-
tiva é que os novos atletas ajudem 
na recuperação da “Águia”, nesta 
reta final de turno. O nome da vez 
é o do lateral esquerdo Andrei, de 
28 anos.

Jogador que tem passagens 
por times como Coruripe-AL e 
Fluminense de Feira-BA, vem 
para o setor onde, para o técnico 
Renatinho Potiguar, é o grande 
problema atual do elenco, devido 
ao grande número de jogadores da 
posição do Departamento Médico.

A direção do clube de Ceará-
-Mirim ainda espera contratar 
mais reforços. O time atualmente 
é penúltimo colocado no Campeo-
nato Potiguar, com quatro pontos, 
e corre riscos de brigar contra o 
rebaixamento na competição.

A próxima partida do Globo é 
na quarta-feira (29), fora de seus 
domínios, contra o Força e Luz, 
no estádio Frasqueirão, em Natal. 
Com apenas uma vitória e um 
empate, a “Águia” de Ceará-Mi-
rim busca acabar com a sequência 
negativa de quatro jogos sem vitó-
ria na competição.

Globo anuncia 
reforço para a 
sequência do 
Campeonato Estadual

Cara nova

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Empresa Central Eólica Baixa do Feijão III S.A, CNPJ nº 14.496.290/0001-10 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de operação 
(LO) para o licenciamento referente a Subestação de energia do complexo eólico Baixa do Feijão, localizada no comple-
xo Eólico Baixa do Feijão, BR 406, KM 72, zona rural do município de Jandaíra/RN.

CENTRAL EÓLICA BAIXA DO FEIJÃO III S.A.

ESTRELA GAS LTDA
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ESTRELA GAS LTDA CNPJ: 04.348.335/0002-37, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação – LI, para um Posto Revendedor 
de Combustíveis e Lubrificantes, localizado na Rod RN 117, S/N, Zona Rural, CEP 59.800-000, Martins - RN.

Elijane Paiva de Freitas
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Isabel Christina de Lima Ferreira Forte, 913.371.004-04, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS para a atividade de fabricação e comercia-
lização de adubos orgânicos, localizada no Sítio Oiticica, S/N, Zona Rural do município de Mossoró/RN. 

Isabel Christina de Lima Ferreira Forte 
Proprietária

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LUIZ TORRES DE PAULA 34195092434, inscrito no CNPJ: 14.687.233/0001-19, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regulariza-
ção de Operação para a atividade de armazenamento e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP) classe I em favor 
do empreendimento localizado na Rua São Sebastião, 16 – Barreiras - Macau/RN.

Luiz Torres de Paula
Diretor

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A  MINERAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,  CNPJ: 05.686.604/0003-19, torna público que recebeu  do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licença de Operação, 
com o prazo de validade até 19/12/2025, em favor do empreendimento , para Extração Mineral de Rochas Graníticas 
com volume de 5.000,00 m³/mês em uma área de 14,83 hectares, localizada em Rod.BR 304-KM 300, Granja Ferreiro 
Torto, S/N, Zona Rural, Macaíba/RN.

José Pedro de França Horto
Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Riacho Fundo Geração de Energia LTDA, CNPJ/MF Nº 32.248.252/0001-20, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada, com data 
de validade até 23/01/2026, em favor do empreendimento Usinas Fotovoltaicas Riacho Fundo I, II e III, localizado na 
Fazenda Jurumenha, Zona Rural, Município de Caraúbas/RN.

Pedro Miguel de Araújo Mateus
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VENTOS DE VILA CEARA I SPE S/A, CNPJ 29.498.486/0001-11, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - LO, com prazo de 
validade até 2 de dezembro de 2025 em favor do empreendimento Linha de Transmissão 500 kV Mel I/Açu III, localizado 
nos municípios de Serra do Mel-RN, Carnaubais-RN e Assu-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(vinte) dias 

O (A) Dr(a). Renata Aguiar de Medeiros Pires, Juiz(a) de Direito Auxiliar da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0804525-65.2018.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: 
NOSSO ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA., contra EXECUTADO: J & F 
COMERCIO, SERVICOS E ACESSORIOS DE PECAS LTDA ME - ME, , sendo determinada a CITAÇÃO de J & F 
COMERCIO, SERVICOS E ACESSORIOS DE PECAS LTDA ME - ME CNPJ: 17.799.088/0001-56 -, para que: 1) no prazo 
de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 33.815,73 (trinta e três mil oitocentos e quinze Reais e setenta 
e três centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em 
execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado 
caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de 
que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo 
de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de 
correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, VILMA MARIA GURGEL FERNANDES DE 
MEDEIROS, Auxiliar Técnico, digitei e conferi.  
 

Natal, 8 de outubro de 2 0 1 9 
Renata Aguiar de Medeiros P i r e s Juíza de Direito 

Processo: 0804525-65.2018.8.20.5001 – 
Exequente:  NOSSO ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.  
Executado: J & F COMERCIO, SERVICOS E ACESSORIOS DE PECAS L T D A M E - M E 
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A partida entre ABC e Amé-
rica, que acontecerá no próximo 
domingo (2) e que é válida pela 
segunda rodada da fase de grupos 
da Copa do Nordeste, será na Are-
na das Dunas. Esta será a única 
partida entre os dois clubes na 
competição, caso não passem de 
fase. Isso porque houve uma mu-
dança no formato do campeonato. 
Agora, só haverá jogos de ida.

O mando de campo é per-
tencente ao alvinegro. Por isso, 
o clube terá direito a 90% dos 
ingressos, assim como aconteceu 
no primeiro Clássico-Rei de 2020, 
quando o América foi mandante, 
pelo primeiro turno do Campeo-
nato Potiguar.

No Estadual, ainda há um 
impasse sobre o local da decisão 
da Copa Cidade do Natal, com-
petição equivalente ao primeiro 
turno. O ABC, apesar de ter acei-
tado sediar o clássico pela Copa 
do Nordeste na Arena das Dunas, 
por outro lado, exigiu disputar no 
estádio Maria Lamas Farache, o 
Frasqueirão, o pelo Estadual.

A indefinição do local se dá 
pelo fato de o América ainda 
poder ultrapassar o ABC na úl-
tima rodada do Estadual. Isto 
acontecerá caso o alvinegro perca 
ou empate com o Assu, na quar-
ta-feira (29), no Edgarzão, em 
Assu, e o time americano vença o 

Potiguar de Mossoró, também na 
quarta, na Arena das Dunas.

O da Copa do Nordeste será 
o segundo Clássico-Rei de 2020, 
primeiro do alvinegro como man-
dante. Na primeira disputa entre 
os dois clubes este ano, o ABC 
venceu o América por 4 a 3 e as-
sumiu a liderança do Estadual, 
diante de 15.337 pessoas.

Além do jogo contra o alvirru-
bro, o time abecedista mandará, 
também na Arena das Dunas, o 
jogo contra o Ceará, pela terceira 
rodada do Nordestão. A questão 
principal que motivou a mudan-
ça foi financeira. A administra-
ção da Arena ofereceu quantias 
fixadas para as duas partidas, 
que agradaram a diretoria do al-
vinegro de Natal.

Clássico-Rei
Foi definido nesta segunda-feira (27) que a partida entre ABC e América 
pela Copa do Nordeste vai acontecer na Arena das Dunas, no domingo (2)

 Copa do Nordeste

Arena sediará novamente o Clássico-Rei

José Aldenir / Agora RN

Papel é feito de árvores plantadas.

Quanto mais papel for produzido, mais árvores vão existir!

As indústrias brasileiras de celulose e papel plantam todas as árvores que utilizam. 
Hoje, são plantadas, diariamente, mais de 500.000 árvores para diversos usos 

industriais, inclusive produção de celulose e papel. No total, já são 7,8 milhões de 
hectares de plantações de árvores. Além disso, as indústrias de base florestal 

preservam 5,6 milhões de hectares de matas nativas. 

Fonte: Mitos e Fatos - Two Sides, 2019

# papel não desmata

Acesse www.twosides.org.br e descubra porque imprimir é sustentável!

Há ótimas razões para
você #AmarPapel

Descubra mais em
twosides.org.br

Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada em 2008 por membros das indústrias de celulose, papel e comunicação impressa. 
Two Sides promove a produção e o uso responsável da impressão e do papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre os impactos ambientais 
da utilização desse recurso. O papel, por ser proveniente de florestas certificadas e gerenciadas de forma sustentável, é um meio de comunicação 
excepcionalmente poderoso, de fonte renovável, reciclável e biodegradável.
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