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Petrobras destina R$ 4 milhões em doação para 
atingidos por chuvas em Pernambuco

Meritor Brasil alcança mais uma meta 

de sustentabilidade

 P e t r o b r a s ,  a t r a v é s  d e  s u a  á r e a  d e 

Aresponsabilidade social e em parceria com 
organizações da sociedade civil, está destinando 

R$ 4 milhões para apoiar a população afetada pelas 
chuvas que atingiram a região Nordeste do país, 
principalmente em Pernambuco. A parceria com o 
Movimento UniãoBR, que conta com a gestão financeira 
do Instituto da Criança, viabilizará a doação de itens de 
primeira necessidade para as famílias atingidas.
 “A Petrobras, novamente, apoia e demonstra sua 
solidariedade com as famílias que sofreram com as 
enchentes. Buscamos efetivar doações e prestar apoio 
humanitário. Foi assim em Petrópolis (RJ), nos Estados 
da Bahia e Minas Gerais, no início deste ano, e agora 
estamos apoiando também os nossos irmãos e irmãs de 
Pernambuco. A área de responsabilidade social tem sido 
proativa no apoio providencial aos que mais precisam. 
Todas essas ações apoiam comunidades que de alguma 
forma fazem parte do dia a dia das atividades da 
Pe t rob ras . " ,  a f i rma  a  ge ren te  execu t i va  de 
Responsabilidade Social, Rafaela Guedes.
 Desde o início da pandemia, a Petrobras vem 
realizando uma série de ações voluntárias de apoio à 
sociedade, em parceria com outras instituições, nas 
comunidades onde atua. Além das doações voltadas para 
a população atingida por enchentes, a companhia tem 
uma iniciativa social de acesso a gás de cozinha, que já 
destinou R$ 30 milhões em doações em 2021 e prevê 
destinar mais R$ 270 milhões em 2022.

 Meritor Brasil cumpre mais uma 

Ameta de sustentabil idade com 
sucesso. A líder na fabricação de 

eixos e sistemas de drivetrain aderiu ao 
programa aterro zero e passou a realizar o 
descarte de 100% de seus resíduos 
industriais e sanitários de forma controlada, 
eliminando a disposição em aterros 
sanitários. Atualmente 100% dos resíduos 
comuns e de todo seu processo produtivo 
são reciclados e/ ou reutilizados.
  As ações da Meritor, conduzida por 
equipe dedicada, reforçam o compromisso 
da companhia com o meio ambiente e 
apresentam impactos significativos após a 
adesão de soluções tecnológicas e 
adequadas. O cavaco, o resíduo mais 
produzido no processo de manufatura da 
principal unidade fabri l  da Meritor, 
localizada em Osasco (SP), é gerado por 
meio de diversos processos de usinagem 
de peças.
  Segundo Rafael Silveira, analista 
Ambiental da Meritor Brasil, “65% dos 
resíduos gerados são oriundos do cavaco e, 
nos últimos quatro meses, mais de 1500 
toneladas foram geradas, destinadas e 
reinseridas na cadeia produtiva por meio da 
reciclagem. Estão sendo transformados em 
vergalhões que serão futuramente 

utilizados no setor de construção civil”. 
  O analista ainda explica que a Meritor promove o controle total de todo o processo de destinação de 
resíduos por meio de rastreamento e certificação. Além do cavaco, todos os demais resíduos são 
destinados para reciclagem ou reutilizados, de acordo com o material descartado. Também são 
subdivididos em resíduos perigosos e os não perigosos, como papel, papelão, plástico, metal, destinados 
para reciclagem há anos. 
  Os resíduos perigosos, a exemplo das borras que tiveram contato com produtos químicos, são 
tratados por processos certificados como o coprocessamento: faz o reuso do material descartado para 
gerar energia para outros sistemas. Há ainda todo o tratamento de efluente realizado dentro da própria 
planta, onde é readequado para distribuição na rede pública de esgoto, separando o material particulado 
(denominado torta de filtro prensa), também destinado para coprocessamento.
  A política ambiental da Meritor Brasil prevê o desenvolvimento contínuo das melhores práticas no 
setor, em atendimento às legislações vigentes no País e atreladas aos ganhos ambientais, afirmadas por 
meio da certificação ISO 1400.

 A cofundadora do Movimento UniãoBR, Marcella Balthar, reforça a 
importância das doações: “Os primeiros dias após uma tragédia como essa 
são fundamentais para nos estruturarmos com eficiência e trazer conforto para 
as vítimas. E as doações, como no caso da Petrobras, são importantíssimas 
para realizarmos o nosso trabalho, que é feito na ponta e de maneira 
emergencial", afirma.
 O Movimento UniãoBR, parceiro do Instituto da Criança, é um 
movimento fundado em março de 2020, no início da pandemia, com a missão 
de promover o trabalho assistencial de ajuda emergencial, e com atuação em 
24 estados. O Instituto da Criança e o Movimento UniãoBR também têm sido 
parceiros da Petrobras na iniciativa de doação de gás de cozinha.
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Combustível: presidente propõe 
ressarcir estados em troca de 

ICMS zero

 presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira (6), em 

Ouma declaração à imprensa, uma proposta para reduzir os 
impostos estaduais sobre os combustíveis em troca do 

ressarcimento da perda de receita com recursos federais. A ideia é 
aprovar uma proposta de emenda constitucional (PEC) que  autorize os 
estados a zerarem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) que incidem sobre o óleo diesel e o gás de cozinha 
(GLP). Ao fazerem isso, os governos estaduais contariam com uma 
compensação financeira equivalente à receita que deixaria de ser 
arrecadada. 
 "Nós zeramos o PIS/Cofins [imposto federal] desde o ano 
passado e desde que os senhores governadores entendam que possam 
também zerar o ICMS, nós, o governo federal, os ressarciremos aos 
senhores governadores o que deixarão de arrecadar", disse Bolsonaro, 
no Palácio do Planalto. Durante o anúncio, ele estava acompanhado dos 
presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de alguns dos seus principais 
ministros, como Paulo Guedes (Economia), Adolfo Sachsida (Minas e 
Energia) e Ciro Nogueira (Casa Civil). Antes da declaração à imprensa, 
eles estavam reunidos na sede do governo federal para debater as 
medidas.
 Para ser viabilizada, a proposta do governo precisa assegurar a 
aprovação do projeto que limita a aplicação de alíquota do ICMS sobre 
bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia 
elétrica, comunicações e transporte coletivo. O projeto de lei 
complementar (PLP), que passou pela Câmara e agora está em análise 
no Senado, fixa a alíquota desse imposto em, no máximo 17% sobre 
esses setores, e também prevê mecanismos de compensação aos 
estados.
 "Nós, aqui, esperamos, como é democrático, que o Senado tenha 
a tranquilidade, autonomia e sensibilidade no PLP 18. E que nós, após 
isso, tramitaremos uma PEC que autorize o governo federal a ressarcir 
os estados que estiverem à disposição para zerar esses impostos 
estaduais, sem prejuízo nenhum para os governadores", disse o 
presidente da Câmara, Arthur Lira.

Situação excepcional
 Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a situação atual 
exige a colaboração entre a União, os estados e os municípios. “Todos 
têm de colaborar. Estados e municípios estão numa situação que nunca 
estiveram antes. Todos no equilíbrio, em azul, pagando os fornecedores. 
Estão com as contas em dia, estão dando até aumento de salários. 
Estamos renovando o compromisso com a proteção da população 
brasileira, com a cooperação entre os entes federativos”, explicou, 
durante o pronunciamento.
 Pela ideia do governo, a PEC serviria para compensar os estados 
com um eventual zeramento do ICMS do que ficar abaixo do teto de 17%, 
caso o Senado aprove o projeto de lei em tramitação na Casa. “A ideia é 
que uma parte venha por esse teto de 17%, ou seja a colaboração dos 
estados e dos municípios. E o governo federal, por outro lado, 
transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além 
disso”, explicou o ministro. 
 Ainda de acordo com Guedes, a medida teria validade até o dia 31 
de dezembro deste ano. Ele não informou qual será o impacto 
orçamentário do ressarcimento aos estados. "Temos receitas 
extraordinárias que ainda não foram lançadas no Orçamento, esta 
transferência aos entes estará limitada a essas receitas", informou. 
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Coleta da 1ª etapa do Censo Escolar 2022 vai até 1º/8
Responsáveis pelas escolas e redes de ensino devem declarar dados por meio do Sistema Educacenso. Última quarta-feira do 

mês de maio é data de referência

MEC lança nova Plataforma Nilo Peçanha
A nova visualização dos dados da Plataforma Nilo Peçanha acrescenta também informações 

coleta da primeira etapa do Censo Escolar 

A2 0 2 2  s e g u e  e m  a n d a m e n t o .  O s 

responsáveis devem declarar os dados no 

Sistema Educacenso, até o dia 1º de agosto, de 

forma on-line ou por migração. A última quarta-feira 

do mês de maio, instituída como o Dia Nacional do 

Censo Escolar da Educação Básica, é a data de 

referência para a declaração. Nesta etapa, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apura dados 

sobre os estabelecimentos de ensino, turmas, 

alunos, gestores e profissionais escolares em sala 

de aula. 

 A declaração envolve diversos atores nas 

secretarias estaduais e municipais de Educação. 

Esses  agen tes  são  responsáve i s  pe lo 

acompanhamento da execução do processo 

censitário dos entes federados. A pesquisa 

também demanda dirigentes das escolas públicas 

e privadas, responsáveis por responder ao Censo 

Escolar.

 Etapas – A coleta é dividida em duas etapas. 

Após a conclusão da primeira (em andamento), 

tem início a apuração sobre a chamada Situação 

do Aluno, na qual são levantadas informações 

relativas ao “movimento” — quantos foram 

transferidos, deixaram de frequentar a escola ou 

faleceram — e ao “rendimento” dos estudantes — 

quantidade de aprovados ou reprovados —, ao 

término do ano letivo. A divulgação dos dados 

 Ministério da Educação (MEC) 

Orealiza, nesta terça-feira (07), às 

14h, o evento de lançamento da 

nova Plataforma Nilo Peçanha. O 

aprimoramento da ferramenta pela 

Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec) do MEC visa melhorar 

a experiência no acesso às informações 

com uma navegação mais intuitiva e 

inovadora. O novo ambiente virtual 

acrescenta dados dinâmicos sobre o 

orçamento e a gestão de pessoas, 

conferindo mais transparência, novo 

formato para apresentação e comparação 

de indicadores fortalecendo o processo de 

tomada de decisão por parte dos gestores.

 A edição de 2022, que tem como 

base as informações do ano de 2021, é a 

quinta desde o lançamento da plataforma. 

O objetivo do presente lançamento é 

demonstrar uma nova proposta visual da 

Plataforma Nilo Peçanha, apresentando 

os dados por meio de uma navegação 

intuitiva, apoiada em mapas interativos, 

finais da primeira etapa no Diário Oficial da União (DOU) está prevista para a segunda quinzena de 

dezembro.

 Censo Escolar – Principal pesquisa estatística da educação básica, o Censo Escolar é 

coordenado pelo Inep e realizado, em regime de colaboração, entre as secretarias estaduais e 

municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do País. O 

levantamento abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica: ensino regular, 

educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional.

 As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do 

Governo Federal e para o planejamento e a divulgação de dados das avaliações realizadas pelo 

Inep. O Censo Escolar também é uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais 

possam compreender a situação educacional do Brasil, das unidades federativas e dos municípios, 

bem como das escolas, permitindo acompanhar a efetividade das políticas públicas.

 Essa compreensão é proporcionada por meio de um conjunto amplo de indicadores que 

possibilitam monitorar o desenvolvimento da educação brasileira, como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb), as taxas de rendimento e de fluxo escolar, a distorção 

idade-série, entre outros. Todos são calculados com base nos dados do Censo Escolar e parte deles 

servem de referência para as metas do Plano Nacional da Educação (PNE).

Acesse o Sistema Educacenso

diagramas responsivos, tabelas e demais artefatos visuais que privilegiam a qualidade da experiência do 

usuário. 

 O ambiente de visualização com novas ferramentas que é disponibilizado pelo MEC, além de preservar o 

conteúdo das edições já consolidados desde 2018 também apresenta novas funcionalidades com informações 

exclusivas sobre o orçamento e a execução do recurso pelas instituições que compõem a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, bem como sobre a força de trabalho para um melhor 

planejamento e distribuição dos servidores.

 O evento contará com a presença do Ministro de Estado da Educação, Victor Godoy; do secretário de 

Educação Profissional e Tecnológica, Tomás Dias Sant’Ana; do presidente do Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal, Claudio Alex da Rocha; e do vice-presidente do Conselho Nacional de Dirigentes 

das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, Marcelo Freitas da Silva.DIÁRIO DA MANHÃ O MAIS LIDO
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QualiDot: Ministério da Saúde lança programa de qualificação do 
Sistema Nacional de Transplantes

Todos os centros transplantadores serão reclassificados com foco no aperfeiçoamento do controle dos resultados

Com objetivo de qualificar 10,5 mil trabalhadores do SUS, 
Ministério da Saúde lança primeira etapa do SOS de Ponta

Profissionais serão capacitados para abordagem ao paciente crítico, e resposta às situações de urgência e emergência

Ministério da Saúde lançou, 

Onesta segunda-feira (6), o 
Programa de Qualificação 

d o  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e 
Transplantes por meio da avaliação 
de cri térios e indicadores, o 
Qua l iDo t .  Coordenado  pe la 
s e c r e t a r i a  d e  A t e n ç ã o 
Especializada à Saúde, o objetivo 
do programa é reclassificar todos 
os centros transplantadores do país 
para aperfeiçoar os mecanismos de 
controle relativos aos resultados 
dos transplantes. Podem aderir ao 
programa hospitais com atividades 
transplantadoras de, no mínimo, 
dois anos.
 O programa consiste no 
monitoramento e avaliação dos 
serviços de transplantes de órgãos 
e de medula óssea, mediante 
acompanhamento de indicadores 
quali-quantitativos e a concessão 
de incentivo financeiro adicional 
para serviços de alta performance. 
O aprimoramento ocorre mediante 
redefinição e criação de incentivo 
sobre indicadores de qualidade em 
doação e transplantes, passando 
pela estrutura e processo até 
chegar nos resultados. Após a 
reclassificação de todos os centros 
t ransplantadores,  o  impacto 
financeiro previsto é de R$ 26 
milhões.
 “ E s s a  é  u m a  p o l í t i c a 
extraordinária porque ela começa 
por meio de um ato de amor, o ato 
de doação daqueles que no 
momento de dor se dispõem a doar 
o órgão de um ente querido para 
salvar a vida de outra pessoa”, 
destacou o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, durante o 

Ministério da Saúde lançou 

Onesta segunda-feira (6) a 

primeira etapa da ação 

estratégica SOS de Ponta por meio 

da Secretar ia de Gestão do 

Trabalho e da Educação SGTES. O 

objetivo do programa é qualificar 

mais de 10 mil trabalhadores no 

âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para abordagem ao paciente 

crítico, e fortalecer a atuação do 

SUS na resposta às situações de 

urgência e emergência.

 Nes ta  p r ime i ra  e tapa , 

chamada de Eixo 1 da ação 

estratégica, serão disponibilizadas 

1.514 vagas, nos sete estados da 

r e g i ã o  N o r t e  d o  B r a s i l . 

Posteriormente, estão previstas 

para a mesma região mais 1.380 

vagas, que serão lançadas em 

breve.

 “Nosso objetivo é ter formação no SUS, formação de qualidade 

internacionalmente conhecida como algo que muda o desfecho da saúde, 

essa é a vontade do Governo Federal e do ministro Marcelo Queiroga” 

afirmou o secretário da SGTES, Hélio Angotti, durante o evento de 

lançamento em Brasília (DF).

Para participar é necessário: ser profissional da enfermagem, fisioterapia 

ou medicina, com registro ativo no respectivo conselho profissional; estar 

em exercício na assistência em uma instituição pública ou privada sem fins 

lucrativos, que atenda ao SUS; e 

estar registrado no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES).

 A inscrição no edital deverá 

se r  rea l i zada ,  po r  me io  de 

formulário eletrônico, disponível no 

e n d e r e ç o 

https://sosdeponta.unasus.gov.br. 

Para acessar o link de inscrição é 

necessário realizar o cadastro 

prévio no “Acesso UNASUS”.

evento de lançamento do QualiDot.
 A secretária de Atenção Especializada à Saúde, Maíra Botelho, traçou um paralelo da lista de espera para 
transplantes no País e ressaltou a importância do aperfeiçoamento do controle de resultados. “Não adianta ter uma 
rede com bastante capilaridade no nosso País se não temos um monitoramento de resultados”, afirmou.
 Esse aumento incide sobre 34 procedimentos, além de outros que foram recentemente incluídos: pâncreas 
e pâncreas-rim, além de acompanhamento pré e pós-operatório de pacientes.
A classificação será renovada a cada dois anos, mediante apresentação, pelos hospitais, das mesmas 
comprovações e instrumentos de avaliação atualizados por meio da respectiva Central Estadual de Transplantes e 
Secretaria de Saúde do Estado.
 O incentivo financeiro sobre indicadores de qualidade do QualiDot considera, entre outras coisas, a 
porcentagem de doações efetivas em relação ao total de notificações de morte encefálica nos últimos dois anos; a 
média do número de transplantes realizados por órgão ou célula, por estabelecimento na UF, em 24 meses; a 
sobrevida dos pacientes em um ano e dois anos pós-transplante, dependendo da modalidade; e o tempo médio de 
espera em lista, em dias, para transplante de órgãos.

Sistema Nacional de Transplantes
O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, existem uma central nacional e 27 
centrais estaduais de transplantes; 648 hospitais, 1.253 serviços e 1.664 equipes de transplantes habilitados; 78 
organizações de procura por órgãos; 516 comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para 
transplantes; 52 bancos de tecido ocular; 13 câmaras técnicas nacionais; 12 bancos de multitecidos; além de 48 
laboratórios de histocompatibilidade.

DIÁRIO DA MANHÃ O MAIS LIDO
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Cruz (CE) recebe oficinas do projeto “Brasil, essa é a nossa praia” 

do Mtur
Cidade do litoral cearense conta com apoio do Ministério do Turismo para elaborar o Plano de Gestão Integrada da orla local

Ministério do Turismo participa da Feira Internacional de Turismo 
do Pantanal

Evento discutiu as alternativas para fortalecer o turismo na região, um dos principais atrativos do país

cidade litorânea de Cruz 

A(CE) é palco nesta semana 

de uma primeira etapa de 

oficinas do projeto “Brasil, essa é a 

nossa praia” do Ministério do 

Turismo, que busca aprimorar a 

gestão de orlas. Os encontros, 

iniciados nesta segunda-feira 

( 0 6 . 0 6 )  e  q u e  r e ú n e m 

representantes do MTur, do Banco 

Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), da 

Prefeitura Municipal, do setor 

privado e da sociedade civil, visam à 

elaboração do Plano de Gestão 

Integrada (PGI) da orla local. 

(Acompanhe AQUI)

 As oficinas no município, 

situado a cerca de 245 quilômetros 

de Fortaleza, capital do Ceará, 

abordam o diagnóstico de desafios e 

potenciais da região da Praia do 

Preá, cenário de fortes ventos e ideal 

para a prática de esportes aquáticos 

como windsurf e kitesurf. O projeto, 

desenvolvido em parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande 

do  Nor te  (UFRN) ,  o r ien ta  a 

implementação de ações de gestão 

responsável, incentivando a adoção 

d e  b o a s  p r á t i c a s  d e 

sustentabilidade.

M in i s té r i o  do  Tu r i smo 

Oparticipou nesta segunda-
fe i ra  (06 .06 )  da  Fe i ra 

Internacional  de Tur ismo do 
Pantanal (FIT Pantanal 2022), em 
Campo Grande (MT). Organizada 
pela Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Mato Grosso (Fecomércio-MT), 
o encontro discutiu, entre outros 
assun tos ,  a l t e rna t i vas  pa ra 
fortalecer o turismo na região. O 
es tado possu i  um dos mais 
diversificados e importantes biomas 
do mundo, além de ações práticas a 
serem adotadas para a  sua 
conservação.
 Representando o ministro, 
Carlos Brito, o assessor especial do 
Ministério do Turismo, Mauro 
Fialho, destacou a capacidade do 
estado para a atração de mais 
turistas para a região. “O estado tem 
um grande potencial, mas tem que 
saber explorar. Temos três biomas 
aqui com uma grande capacidade 
para geração de emprego e renda, 
se bem utilizado”. Fialho destacou 
ainda a importância do evento para 
o desenvolvimento do setor. “Esse 
momento serve para discutirmos 
políticas e aprimorá-las”, finalizou.
 A i n d a  d u r a n t e  o  s e u 

discurso, o representando do Ministério do Turismo destacou as ações do governo federal para o 
desenvolvimento turístico do pantanal mato-grossense. “Sob a política do presidente Jair Bolsonaro, temos 
promovido o turismo de natureza no país, através de programas como o RedeTrilhas, que busca estimular o 
turismo em áreas naturais, gerar emprego e renda nas comunidades envolvidas e promover a conservação da 
biodiversidade. Também temos investido em infraestrutura, destinando vários recursos para isso”, concluiu.
 Além da RedeTrilhas e da destinação de recursos para obras de infraestrutura, o Ministério do Turismo tem 
desenvolvido uma série de ações com foco na promoção e no incentivo à sustentabilidade e ao turismo 
responsável. Entre elas, está o estímulo ao desenvolvimento de produtos turísticos de geoparques, a realização 
de campanha sobre o turismo de natureza e o desenvolvimento de estudos de viabilidade para a concessão de 
parques nacionais à iniciativa privada. Ações estas que, além da conservação dos recursos naturais, buscam 
preservar a cultura e a integridade das comunidades visitadas.
 A FEIRA - A FIT Pantanal 2022 é promovida em parceria com a Associação da Região Turística 
Metropolitana Cuiabá Várzea Grande (Astur-MT) e será organizada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Mato Grosso (SHRBS-MT) e parceiros. O evento acontece depois de um período de quase 4 
anos, quando foi promovido pela última vez em 2018, na Abav – Expo Internacional de Turismo, considerada uma 
das mais importantes feiras de turismo no Brasil, realizada em São Paulo.

 O ministro do Turismo, 

Carlos Brito, ressalta o empenho 

do governo Jair Bolsonaro em 

ouvir todos os envolvidos no 

processo e proporcionar avanços 

no aproveitamento de orlas. “A 

elaboração dos planos de gestão 

das orlas exige a participação das 

comunidades envolvidas, e é isso 

que as oficinas proporcionam. 

Assim, será possível definir as 

melhores ações possíveis, com 

impactos positivos na geração de 

div isas, emprego e renda”, 

aponta.

 O projeto do MTur apoia 10 

cidades do país, selecionadas em 

chamada pública, na formalização de 

planos de gestão integrada com vistas 

à adesão ao Projeto Orla do governo 

federal. Além de Cruz, a iniciativa 

engloba Angra dos Reis (RJ), Cabo 

Frio (RJ), Paraty (RJ), Vila Velha (ES), 

Barreirinhas (MA), São Sebastião 

(SP), Imbé (RS), Salvador (BA) e Natal 

(RN). Até o momento, oficinas do 

projeto já foram realizadas em Angra, 

Natal e Barreirinhas.

 O processo colaborativo de 

construção do Plano de Gestão 

Integrada da orla do município 

cearense de Cruz ainda vai ser 

trabalhado durante uma nova fase 

de of ic inas promovidas pelo 

Ministério do Turismo na cidade, 

marcada para o período entre os 

dias 16 e 19 de agosto. Já no dia 08 

de novembro deste ano, é prevista a 

organização de uma audiência 

pública a respeito do assunto em 

Cruz.

 P R O J E T O  O R L A  - 

Coordenado pelos ministérios do 

Turismo, da Economia, do Meio 

Ambiente e do Desenvolvimento 

Regional, o projeto tem como 

objetivo contribuir para a aplicação 

de diretrizes de disciplinamento de 

uso e ocupação de orlas. Os planos 

de gestão integrada englobam 

ações que visam a mitigar danos 

a m b i e n t a i s  e  p r o m o v e r  o 

desenvolvimento sustentável, 

favorecendo a melhoria de serviços 

de infraestrutura e o fluxo turístico, 

entre outros benefícios.

 

PUBLIQUE SEU
BALANÇO 
PATRIMONIAL 
COM O DIÁRIO DA MANHÃ

permaneça em dia com a legislação por um
preço que cabe no seu orçamento 

o Jornal digital tem o maior alcance 
aferido pelo ICP-Brasil.  

solicite seu orçamento:  / (81) 99894-9401                (81) 3224-6967 / (81) 3424-6967/ (81) 3424-6989
        (81) 98243-1429
e-mail: orcamento1927@gmail.com  
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