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PRIMEIRO ESCALÃO 

Secretário de Segurança pede exoneração do 

cargo 
Márcio Amorim pediu demissão em caráter irrevogável na noite dessa terça-feira, 21. 

O governador elogiou o trabalho do ex-secretário e afirmou que ainda não tem nome 

para a vaga 
POLÍTICA 

Por Cyneida Correia 
Em 22/05/2019 às 00:45 

 
 

Márcio Amorim foi o primeiro integrante do secretariado a ter o nome anunciado pelo governador Antonio 

Denarium ainda em 2018 (Foto: Divulgação) 
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EM RORAIMA 

Governo muda decreto de vôos internacionais   
POLÍTICA 

Por Ribamar Rocha 
Em 22/05/2019 às 01:03 

A população de Roraima poderá ter voos internacionais ainda este ano. O governador Antonio 

Denarium assinou decreto na tarde de ontem alterando decreto anterior, de 5 de março de 2018, que 

beneficiava apenas empresas que queriam explorar o voo direto para os Estados Unidos, pelo menos 

uma vez por semana.  

O decreto atual, que a Folha teve acesso e ainda será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), 

altera essa prioridade de ser apenas para os Estados Unidos e abre o leque para países fronteiriços, 

como a Guiana, a Venezuela ou outro país.  

 “Um dos anseios da população de Roraima é termos voos internacionais e de deixarmos a dependência 

de ter que irmos a Manaus para isso ou de Lethen, na Guiana. Agora abrimos a oportunidade de 

empresas se instalarem aqui com voos internacionais pelo menos uma vez por semana”, afirmou. 

“Inclusive já conversamos com as empresas Gol, Azul e Latam informando sobre essa alteração, para 

que todos possam ser beneficiados. E as empresas interessadas já podem procurar o governo”, afirmou. 

  

Denarium informou o decreto não muda o benefício de pagar apenas 3% de alíquota de ICMS sobre o 

combustível de avião.  

“Hoje não temos nenhum voo regular saindo ou fazendo escala de Boa Vista para nenhum lugar do 

mundo, e por isso fiz essa alteração no texto do decreto para atrair interesse de outras empresas, e 

inclusive já temos interesse de uma empresa da Guina e outra do Suriname em se instalar em 

Roraima”, disse. 

   Com a mudança, o governador acredita em fomentar o turismo no Estado, gerando emprego e renda.   

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Governo-muda-decreto-de-voos-internacionais--

/53579 
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PROPOSTA INCENTIVA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
 

 
Deputado Marcelo Cabral – Foto: Alex Paiva 

 

Ser economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente sustentável é a proposta do 
projeto de lei aprovado na sessão desta terça-feira, 21, na Assembleia Legislativa, com 17 
votos. A intenção é incentivar a implantação de sistemas de produção agroecológica na 
agricultura familiar do Estado. 
 
Caso seja sancionada pelo Poder Executivo, a matéria, de autoria do deputado Marcelo 
Cabral (MDB), dá espaço para que as prefeituras, órgãos públicos ligadas ao setor e 
entidades, contribuam no desenvolvimento destes incentivos aos agricultores familiares. 
 
“Este é um projeto para valorizar a agricultura familiar, o pequeno agricultor que mora no 
nosso Estado. A intenção é que o Governo do Estado apoie os agricultores, levando os 
técnicos, dizendo o que é preciso para produzir com qualidade, com quantidade, com a 
qualificação que precisa ter dentro de seu lote”, explicou Marcelo Cabral. Ela afirmou que o 
projeto atende a pedidos feitos por vários agricultores, colonos e indígenas produtores 
rurais. 
 
Esse tipo de fomento qualifica o produto levado à mesa do consumidor, pois a produção é 
isenta de agrotóxicos, além de conservar o solo e preservar a biodiversidade da região. Pela 
proposta aprovada, as políticas de incentivo à produção agroecológica devem partir da 
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secretaria competente, a partir de instrumentos como assistência técnica e extensão rural 
política, pesquisa agroecológica, apoio às feiras agroecológicas, aos agricultores familiares e 
com a promoção de ações para consumo dos produtos. 
 
A partir desta aprovação, o projeto de lei será encaminhado para apreciação do Poder 
Executivo. 
 
Yasmin Guedes 
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