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TERRA

Após morte de agricultores, governo cria
grupo para acelerar regularizaçãofundiária

AGRICULTURA

Tempo seco coloca em risco
segunda safra de milho do Brasil

A cidade de Natal inicia em ju-
lho as obras de mobilidade urba-
na para atender às necessidades
impostas para que seja uma das
sedes dos jogos da Copa do Mun-
do de 2014 — a capital do Rio
Grande do Norte já foi excluída
da Copa das Confederações, em
2012, por não ter cumprido os
requisitos na área de infraestru-
tura. De acordo com a prefeitu-
ra, as obras já estão licitadas e
prevêem a construção de pon-
tes, viadutos, túneis e alarga-
mento das principais vias da ci-
dade, além da colocação de cor-
redores exclusivos para ônibus.

O início do projeto, além de
ser uma resposta à Federação In-
ternacional de Futebol (Fifa),
foi possível graças a uma vitória
judicial. O Tribunal Regional Fe-

deral (TRF) autorizou o estado a
receber R$ 300 milhões em re-
cursos da Caixa Econômica Fe-
deral que estavam retido em ra-
zão de uma dívida de R$ 104 mi-
lhões que a prefeitura de Natal
contraiu com o governo federal
em gestões anteriores. De acor-
do com o procurador-geral de
Natal, Bruno Macedo Dantas, a
decisão do TRF abriu caminho
para que a prefeitura pudesse
acessar os recursos. “O cami-
nho está aberto para a cidade re-
ceber os investimentos”, disse.

Trem de superfície
Dentro do projeto de mobilida-
de também está prevista a cons-
trução do Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT) — o chamado
trem de superfície — que será in-
cluído no projeto para a Copa
do Mundo de Natal. O transpor-
te deverá aproveitar os trechos

onde já há trilhos e será movido
à diesel. A prefeita de Natal, Mi-
carla de Souza, e a secretaria de
Mobilidade Urbana, Ana Elisa-
beth, estão hoje em Brasília pa-
ra apresentar o projeto e aguar-
dam uma definição do Ministé-
rio das Cidades sobre a linha de
financiamento para a obra, orça-
da em R$ 286 milhões.

Segundo informações da Se-
cretaria de Mobilidade Urbana
de Natal (Semob), trata-se de
um projeto de grande impacto e
que beneficiará cerca de 450
mil usuários por dia do sistema
de transporte coletivo da cida-
de. Se aprovadas, as obras irão
contemplar a implantação de 31
quilômetros de faixas exclusi-
vas e semi-exclusivas nos prin-
cipais corredores de ônibus,
acessibilidade dos passeios, si-
nalização horizontal e vertical,
entre outros benefícios.

Pontapé
Alvo de críticas pelo atraso no
cronograma dos projetos de in-
fraestrutura para a Copa de
2014, a cidade de Natal deverá
agora começar a “respirar Co-
pa do Mundo”, segundo o se-
cretário de turismo e desenvol-
vimento econômico, Thertulia-
no Pinheiro. Juntamente com
o grupo EJESA, a prefeitura de
Natal realizará, no próximo
dia 17, um encontro para acele-
rar os preparativos para o
evento esportivo. "Esse even-
to será emblemático porque é
onde será dado o pontapé ini-
cial que vai colocar Natal em
destaque na Copa", diz Pinhei-
ro. O evento terá a presença
do ministro dos Esportes, Or-
lando Silva,e também do presi-
dente da Confederação Brasi-
leiras de Futebol (CBF), Ricar-
do Teixeira. ■

Para conter a violência em regiões de conflitos agrários, o governo
federal vai criar um grupo de trabalho interministerial para
acompanhar a investigação dos assassinatos de agricultores ocorridos
na semana passada e acelerar ações de regularização fundiária.
"Vamos recrudescer a fiscalização e investigação", afirmou o ministro
do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence.

A falta de chuva que preocupa os produtores de Mato Grosso também
se transformou em fator de temor para os produtores do Paraná,
o que coloca em risco a segunda safra de milho do país, segundo
agrônomos e especialistas. Uma quebra da segunda safra, também
chamada de safrinha, pode ter impacto na previsão total de colheita do
cereal do Brasil em 2010/11 — estimada em 56 milhões de toneladas.

“Natal deverá começar
agora a respirar Copa do
Mundo. Vamos dar o pontapé
inicial que vai colocar
Natal em destaque na Copa”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 12.
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