
Das 12 cidades escolhidas pa-
ra sediarem os jogos da Copa
do Mundo de 2014, apenas
quatro — Belo Horizonte,
Cuiabá, Recife e Rio de Janei-
ro — já iniciaram as obras de
mobilidade urbana. O investi-
mento total que será feito pe-
lo país nesses projetos será de
R$ 11,8 bilhões. O Rio de Janei-
ro, mesmo já tendo começado
as obras, só deve entrega-las
em março de 2014.

Cidades como São Paulo e
Fortaleza, que têm previsão
de iniciarem as obras apenas

em setembro, também devem
concluir seus projetos apenas
no ano de realização do even-
to. Com 12 projetos nessa
área, a cidade de Natal conse-
guiu aprovar, em Brasília,
mais R$ 130 milhões para apli-
car na melhoria da mobilida-
de no município.

Segundo a prefeita de Na-
tal, Micarla de Sousa (PV), a
cidade já tem garantidos re-
cursos da ordem de R$ 800
milhões. “O projeto de mobi-
lidade será o nosso carro-che-
fe nos investimentos para a
Copa”, disse durante o semi-
nário Natal Copa 2014. “En-
tre as obras de mobilidade,
vamos levar adiante o projeto
do VLT (Veículo Leve sobre
Trilhos) e, mesmo não sendo
um projeto para a Copa, deve

ficar pronto até 2014”, garan-
tiu a governadora do Rio
Grande do Norte, Rosalba
Ciarlini (DEM).

Crise
Alvo de um movimento que pe-
de seu impeachment devido à
suspeita de irregularidade nos
aluguéis da prefeitura, Micarla
avalia o movimento e ocupação
da Câmara dos Vereadores de
Natal por estudantes, apelidado
pelos manifestantes de Acampa-
mento Primavera sem Borbole-
ta, como um aspecto político-
eleitoral e acusa seus adversá-
rios políticos de estarem “bus-
cando um segundo turno das
eleições tardio”. Segundo ela, a
onda de protestos não compro-
meterá a evolução dos projetos
para a Copa. ■ P.M.

Canindé Soares

RECEITAFEDERAL

Amenos de duas semanas para fim do prazo,
32%das empresas enviaram declaração

Natal garante R$ 800 mi para obras

ALIMENTAÇÃO

Carnes devem registrar alta de até
30% na década, segundo a FAO e OCDE

MOBILIDADEURBANA

A Receita Federal recebeu até agora 372.928 declarações de Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas. O número representa pouco mais de
32% do total esperado este ano (1,138 milhões). Todas as pessoas
jurídicas estão obrigadas a entregar o documento, exceto as que fazem
parte do Simples Nacional e as empresas inativas, que já entregaram a
declaração. O prazo começou em 2 de maio e termina em 30 de junho.

4
das 12 cidades-sede do Mundial
de 2014, apenas quatro — Belo
Horizonte, Cuiabá, Recife e
Rio de Janeiro — já iniciaram as
obras de transporte urbano.

NO LIMITE

2014
É quando as obras de mobilidade
urbana que estão sendo
realizadas no Rio de Janeiro
devem ficar prontas. Ou seja,
às vésperas do Mundial.

Os preços das carnes devem aumentar até 30% e os dos cereais
poderão ter um acréscimo de 20% entre 2011 e 2020, segundo relatório
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO). A alternativa para evitar esse prognóstico, de
acordo com os órgãos, é investir mais no campo.

Micarla
de Souza
Prefeita
de Natal

“O projeto de mobilidade
será o carro-chefe dos
nossos investimentos e,
entre as obras, vamos levar
adiante o projeto do VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos).”

Além dos recursos, a cidade
conseguiu aprovar mais
um financiamento de R$ 130
milhões para investir em
obras de mobilidade
urbana no município

Divulgação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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