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HAROLDO CATHEDRAL DEFENDE INVESTIMENTOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA 

 

 
“Necessitamos de mais investimentos em infraestrutura e de segurança jurídica para 

fortalecer a economia de Roraima.” Haroldo Cathedral – Foto: Presidência da República 
 
 

O deputado Haroldo Cathedral (PSD-RR) participou nesta última segunda-feira, 22, de uma 
intensa agenda do governador do Estado de Roraima, Antônio Denarium, na Presidência da 
República e no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília. A pauta contemplou assuntos 
relacionados à melhoria da infraestrutura no estado de Roraima e transferência de terras. 

A primeira reunião contou com a presença do presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro, e com o ministro do Ministério da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre a 
continuidade das obras do Linhão de Tucuruí. . O presidente Bolsonaro reiterou seu 
compromisso em resolver todos os impasses e dar celeridade nas obras que iniciarão neste 
segundo semestre. 

Para o deputado Haroldo é preciso um trabalho de todos os segmentos do Governo Federal e 
Estadual para que empreendimentos estratégicos do estado possam ser priorizados. 
“Necessitamos de mais investimentos em infraestrutura e de segurança jurídica para 
fortalecer a economia de Roraima”, salientou o parlamentar. 
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A segunda reunião foi realizada com o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, para tratar 
sobre licenciamento ambiental e transferência de terras da União. O Ministro ressaltou que 
Roraima é prioridade para o Governo Federal, tendo em vista a sua localização estratégica 
para a Defesa Nacional. 

A agenda da bancada de Roraima foi encerrada no Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), com o presidente Jesus Corrêa. Na oportunidade, foram discutidos 
os detalhes referentes ao processo de transferência das demais glebas da União para o 
Estado de Roraima. O encontro contou também com a participação do secretário de 
Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Antonio Nabhan Garcia. O secretário 
assegurou que em 60 dias será iniciado o processo de transferência. 

Haroldo Cathedral afirmou que a regularização fundiária é crucial para atração de novos 
investimentos no setor agropecuário e agroindustrial. “Acreditamos que esta cessão de 
direitos vai fomentar a produção regional, a geração de emprego e renda, além do 
desenvolvimento econômico do estado.” 
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AS ESCOLAS PRIVADAS CONTRA O SISTEMA S 

Ensino privado tradicional é concorrente das escolas do Sistema S 
23/04/2019 - 08:00 / Atualizado em 23/04/2019 - 13:44 

 

 
 

A Federação Nacional das Escolas Particulares deu entrada nos 27 

Ministérios Públicos estaduais com um pedido para que seja feita uma 

investigação e o monitoramento da gestão de recursos recebidos pelo 

Sistema S — uma das principais bandeiras de Paulo Guedes. 

As escolas privadas são concorrentes de muitas das escolas das 

entidades do Sistema S. 

No fim do ano passado, a federação já havia entrado com uma ação no 

TCU alegando que a atuação das instituições que compõem o Sistema S 

na área educacional privada "não condiz com as regras previstas no 

VEICÚLO DE COMUNICAÇÃO CIDADE EDITORIA DATA 
 

Site Época 
(https://epoca.globo.com ) 

 
Brasil 

 
Economia 

 
24/04/2019 

 



 

ordenamento jurídico brasileiro" e apontava o que considera uma série 

de irregularidades. 

Na manifestação para os MPs estaduais, a federação endossa os 

argumentos de Raquel Dodge. Segundo a PGR (e segundo Paulo 

Guedes), a natureza privada das entidades que compõem o Sistema S 

não impede que as regras de controle orçamentário e financeiro sejam 

aplicadas. 
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PUBLICIDADE CORPORATIVA 

Surto de peste suína na China pode afetar exportação de soja 

 
 
O avanço da febre suína africana na China começa a chamar a atenção do mercado. O 
sacrifício de suínos cresce dia após dia e há dúvidas sobre o tamanho do problema. A queda 
no rebanho chinês pode trazer um impacto negativo importante na demanda chinesa por soja 
em grão. Segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais do país asiático, a China 
abateu 916 mil suínos após cerca de 100 focos de febre suína africana no país. 
  
Na visão do CEO da VMX Agropecuária, Carlos Cesar Floriano, o cenário é preocupante. “A 
operação de exportação de farelo de soja pode ser muito afetada se o problema com a peste 
suína na China não for controlado”, afirma o representante. 
  
A doença atingiu 24 províncias e regiões desde o primeiro surto em agosto, agitando o 
comércio no mercado mundial de carne suína e setores relacionados. A China abateu quase 
700 milhões de porcos em 2017. 
  
“Para tornar mais seguro o processo de produção e venda do farelo de soja, as empresas 
nacionais devem se estruturar para buscar interessados por esse produto em outros 
mercados, além da China, sob o risco de perderem toda sua produção por falta de mercado”, 
avalia Carlos Cesar Floriano. 
  
Doença 
  
Ainda pouco comentada pela mídia, a peste suína africana não agride os seres humanos, 
mas é mortal para os porcos e não existe vacina ou cura. 
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O efeito do surto de febre suína está transbordando para os mercados de ração animal. Os 
futuros de farelo de soja da China despencaram quase 3 por cento na segunda-feira, após 
um novo surto em uma grande fazenda de criação anunciada no sábado. 
  
Queda 
  
De acordo com informações da Agência Brasil, as exportações do Brasil para a China, 
principal mercado consumidor de produtos brasileiros, devem continuar crescendo neste 
ano, mas em ritmo menor do que o registrado em 2018. A avaliação é do Informe do Índice 
de Comércio Exterior (Icomex) da Fundação Getulio Vargas (FGV). 
  
O estudo afirma que a guerra comercial dos Estados Unidos (EUA) e da China beneficiou 
bastante o comércio brasileiro com os chineses, em especial no caso da soja. Em 2018, as 
vendas do produto agrícola para o país asiático cresceram 35%, e a China passou a ser o 
destino de 82% do total das vendas de soja do Brasil. 
  
No entanto, a China deve voltar a comprar soja dos Estados Unidos, operação que estava 
suspensa devido aos conflitos comerciais entre os dois países. Isso deve prejudicar o 
produto brasileiro, que já deve registrar menor colheita do produto neste ano. 
  
Outro produto que deve sofrer em 2019 é a carne de frango. Segundo a FGV, a China 
estabeleceu uma taxa sobre as importações oriundas do Brasil. “A China continuará como o 
principal mercado para o Brasil, porém o valor exportado deve crescer, mas menos do que 
em 2018”, diz o informe da FGV. 
  
De acordo com a FGV, em janeiro deste ano, o saldo da balança comercial com a China 
ficou positivo em US$ 2,2 bilhões. Em volume, as exportações cresceram 14,6% e as 
importações, 11,2%. Em valor, os crescimentos foram de 9,1% e 15,4%, respectivamente. 
  
Em janeiro deste ano, a China liderou entre os destinos das exportações brasileiras, com um 
aumento da participação em relação a janeiro de 2018, de 18,3% para 20,9% da fatia do 
mercado. Já a Argentina perdeu participação, ao cair de 7,1% para 3,7%, indo para a quinta 
posição na lista dos principais mercados de destino das vendas brasileiras para o exterior. 
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