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Lançado plano
para reduzir
dependência
de fertilizantes
GOVERNO Diante do risco de desabasteci-
mento de fertilizantes no Brasil como efeito
da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o pre-
sidente Jair Bolsonaro lançou, nessa sex-
ta-feira (11), em cerimônia no Palácio do
Planalto, o Plano Nacional de Fertilizantes,
parte de estratégia para reduzir a dependên-
cia do país das importações dos insumos.
Bolsonaro chegou a dizer que o plano, cobra-
do por setores do agronegócio há anos, veio
de "forma tardia, mas veio"

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
disse que a iniciativa, instituída por decreto
assinado nessa sexta-feira, prevê ações para
a produção dos insumos nacionalmente, por
28 anos, até 2050

"No potássio, nosso maior desafio, depen-
demos 96% de importações. Temos perspec-

tivas de longo prazo para ex-
ploração no Brasil, mas neste
momento é fundamental
pensar que precisamos
manter nosso agronegócio
competitivo. Não estamos
apenas reagindo a uma crise,
estamos tratando de proble-
ma estrutural", afirmou.

O diretor de programas do
Ministério da Agricultura,
Luís Eduardo Rangel, disse
que o objetivo do Plano Na-
cional de Fertilizantes é ga-
rantir uma autonomia do
Brasil de 50% em relação à
produção do insumo. Atual-
mente, mais de 85% dos fer-
tilizantes utilizados no país
são importados - uma boa
parte disso da Rússia.

A ministra viaja neste sá-
bado (12) para o Canadá, pa-
ra tentar aumentar a impor-
tação vinda desse país. Ela
disse que é necessário "tra-
balhar a diplomacia" para ter
alternativas ao Leste Euro-
peu.

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou que o

Plano Nacional de Fertili-
zantes prevê diretrizes para
"eliminar e remover" impos-
tos nessa cadeia de produ-
ção. "Vamos considerar cré-
ditos pagos por insumo de
importação, todos os incen-
tivos tributários possíveis. A
ideia é de reduzir impostos
que desindustrializaram o
Brasil", afirmou o ministro
em entrevista coletiva reali-
zada após o lançamento do
plano.

Guedes destacou que o
plano mostra "uma mudança
de eixo da economia brasi-
leira". "Há dez anos, talvez
criassem a ‘Adubobrás’ para
garantir autossuficiência (do
Brasil em fertilizantes)",
comparou. "E não é nada
disso. O que estamos fazen-
do é exatamente melhorar o
ambiente de negócios, redu-
zindo impostos a médio pra-
zo, acabando com IPI e com
impostos para a indústria a
fim de permitir esse apro-
fundamento da cadeia pro-
dutiva brasileira".

O diretor de
programas
do Minis-
tério da
Agricultura,
Luís Rangel,
disse
que o
objetivo do
plano é
garantir
uma
autonomia
do Brasil
de 50% em
relação à
produção
do insumo

WHATSAPP SUSPENDE CONTAS DO PT

APLICATIVO O WhatsApp suspendeu contas de administra-
dores dos grupos oficiais de apoio ao pré-candidato à Presi-
dência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva no chamado Lula-
verso. A atividade nos grupos foi prejudicada. O Lulaverso é
um portal multiplataforma criado pela comunicação do
ex-presidente e está presente no Twitter, TikTok, Instagram,
WhatsApp e Telegram. A iniciativa que estreou na última se-
gunda-feira, busca alcançar o público mais jovem com gifs,
figurinhas, memes e vídeos em apoio ao petista.

PDT QUER DATENA COMO VICE DE CIRO

CHAPA O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, convidou
novamente o apresentador José Luiz Datena para ser vi-
ce-candidato de Ciro Gomes na disputa à Presidência da Re-
pública. Lupi disse que reiterou o convite feito meses atrás -
não respondido por Datena. Segundo o presidente do PDT, o
apresentador do programa Brasil Urgente irá dar uma res-
posta na próxima semana. Em setembro do ano passado, o
apresentador foi convidado para se filiar ao PDT pelo próprio
Carlos Lupi.

Ex-governador
Geraldo Alckmin
volta a negociar
com o PV
FILIAÇÃO Após o PSB desistir
da federação com o PT, o
ex-governador Geraldo Al-
ckmin teve uma nova reunião
com o presidente do PV, José
Luiz Penna, na tarde dessa
sexta-feira (11), em São Pau-
lo. Penna afirmou que cres-
ceu a possibilidade de o
ex-tucano se juntar à legen-
da: "Na última quarta-feira, o
PSB revelou que não vai para
a federação. Acho que diante
do quadro aumenta nossa
chance de ter o governador
nas nossas hostes".

"Ele revelou que o círculo
político dele tem muitas pes-
soas entusiasmadas com a fi-
liação aqui. O que deixou a
gente esperançoso", come-
morou Penna. O presidente
do PV afirmou que, até a pró-
xima semana, Alckmin deve
decidir seu futuro partido. Ele
relatou que o ex-governador
tem ouvido recomendações
de Luciano Huck. A história
que ele revelou é que teve uma
longa conversa com o Luciano
Huck e quando ele disse que
estava conversando com vá-
rios partidos e citou o PV, o
Luciano disse: 'Tem que ser
PV, governador!'", relatou.

5¡¡�é�9�Ú�9 3é é5¡Ï¡ÑÚ9 é 5�[3Ú�¡ Ñ®��¡ 3¡� å�Ï5Ú¡Ïß�Ú¡�
39 5é�Ó95 Ó�39 Ë �Ú5¡¡7 5¡¡�é5

5Ï�× ÄC� y}�n�q�}uk�������j Ë ÏÚ�é ÄC� }ju������n����
é3Ú�9Ó 3é 5¡Ï�¡59]Ô¡ � 9��éÑ7ÓéÚ9 áé�9Ó ¡�3ÚÏß�Ú9

½ ¹Ô;Ò1>;ßÏ; >q PÜÜÙ;ÔqÏ1Ëq >; &AÜßÜá1q ; PÔ>>1ÏÜ íÝÏÍÜ >ÜÒ "ÍßA1ÜßkÔ1ÜÒ >q P;Ù-qA ïÏ>q¼
Ý ®õP½½R P½½¹&P¿ ßÜ ÍÒÜ >qÒ qÏÔ1oÍ1@á;Ò ÖÍ; -3; AÜß8;Ô; Ü qÔÏ15Ü �� >Ü &ÒÏqÏÍÏÜ ®ÜA1q-¿
AÜßËÜAq ÜÒ qÒÒÜA1q>ÜÒ¿ ÖÍ; ß;ÒÏq >qÏq ÏÜÏq-1�qá ���� Ì>Ü1Ò á1- ÏÔ;�;ßÏÜÒ ; Ò;ÒÒ;ßÏq ;
Ò;Ï;È¿ ;á AÜß>1@á;Ò >; ËÜÏqÔ¿ ÙqÔq Ò; Ô;Íß1Ô;á ;á 9��éÑ7ÓéÚ9 áé�9Ó ¡�3ÚÏß�Ú9¿
q Ò;Ô Ô;q-1�q>q ßq Ò;>; >q AÜÜÙ;ÔqÏ1Ëq¿ Ò1ÏÍq>q ßq TË;ß1>q >Ü P1ßÖÍ;ßÏ;ßkÔ1Ü¿ ß·¼
�¼�ºº¿ �· ; �· qß>qÔ¿ P;ßÏÔÜ¿ õÏqoÍßq»RT¿ ßÜ >1q }y þû ÆR»*Á þû }�}}¿ gÒ �3ºº ÌÒ;Ï;
3ÜÔqÒÈ¿ ;á ÙÔ1á;1Ôq AÜßËÜAq@_Ü¿ AÜá q ÙÔ;Ò;ß@q >; �»� Ì>Ü1Ò Ï;Ô@ÜÒÈ >ÜÒ qÒÒÜA1q>ÜÒe
gÒ �3ºº ÌÜ1ÏÜ 3ÜÔqÒÈ¿ ;á Ò;5Íß>q AÜßËÜAq@_Ü¿ AÜá q ÙÔ;Ò;ß@q >; á;Ïq>; áq1Ò Íá >ÜÒ
qÒÒÜA1q>ÜÒe ÜÍ gÒ �3ºº ÌßÜË; 3ÜÔqÒÈ¿ ;á Ï;ÔA;1Ôq ; Ý-Ï1áq AÜßËÜAq@_Ü¿ AÜá q ÙÔ;Ò;ß@q
á2ß1áq >; �º Ì>;�È qÒÒÜA1q>ÜÒ¿ ÙqÔq >;-1o;ÔqÔ;á ÒÜoÔ; q Ò;5Í1ßÏ; ¡�3éÑ 3¡ 3Ú9�
�¼ ¹Ô;ÒÏq@_Ü >; AÜßÏqÒ >Ü ; ;ÔA2A1Ü >; �º��¿ AÜáÙÔ;;ß>;ß>Ü Ü ²;-qÏêÔ1Ü >q ü;ÒÏ_Ü¿ Rq-qß@Ü¿
N;áÜßÒÏÔqÏ1ËÜ >q PÜßÏq >; ®ÜoÔqÒ ÜÍ ¹;Ô>qÒ¿ ²;-qÏêÔ1Ü >q TÍ>1ÏÜÔ1q & Ï;Ôßq ; ¹qÔ;A;Ô >Ü
PÜßÒ;-3Ü "1ÒAq-e
�¼ ¹ÔÜÔÔÜ5q@_Ü >q Ë159ßA1q >Ü "Íß>Ü >; & ÙqßÒ_Üe
�¼ TÙÔÜËq@_Ü >q 8êÔáÍ-q >; Ak-AÍ-Ü >; >1ÒÏÔ1oÍ1@_Ü >qÒ ÒÜoÔqÒ ÜÍ ÔqÏ;1Ü >qÒ Ù;Ô>qÒe
�¼ N;ÒÏ1ßq@_Ü >qÒ ÒÜoÔqÒ qÙÍÔq>qÒ ÜÍ ÔqÏ;1Ü >qÒ Ù;Ô>qÒe
�¼ "1 q@_Ü >Ü Ëq-ÜÔ >qÒ A>>Í-qÒ >; ÙÔ;Ò;ß@q¿ Ë;Ôoq >; Ô;ÙÔ;Ò;ßÏq@_Ü¿ 3ÜßÜÔkÔ1ÜÒ ÜÍ
5ÔqÏ181Aq@á;Ò >ÜÒ á;áoÔÜÒ >Ü PÜßÒ;-3Ü >; T>á1ß1ÒÏÔq@_Ü¿ >Ü PÜßÒ;-3Ü "1ÒAq- ; >Ü
PÜá1Ï9 >; ²;ÙÔ;Ò;ßÏqßÏ;Ò >; ëÝA-;ÜÒe
�¼ "1 q@_Ü >Ü Ëq-ÜÔ 5-Üoq- ÙqÔq Ùq5qá;ßÏÜ >ÜÒ 3ÜßÜÔkÔ1ÜÒ¿ 5ÔqÏ1¤Aq@á;Ò ;»ÜÍ o;ß;82A1ÜÒ
>ÜÒ á;áoÔÜÒ >q N1Ô;ÏÜÔ1q & ;AÍÏ1Ëq¼

Ú¶RP´ÄR¢ �} þû ÆR»*Á þû }�}}�

9Ä¶ÔÄôÁ �ôþRð þR �ôð²R Ïû¶Á
�»û¹ôþûÄ¶û

*7)ò<& 7* 9ó#ñó9<Øõó
§ o("úq þ§ö�q N ¡((&q"§úiò§ �q ú"§¤§^k( qZ þq"òiá(þ �q þ§8�q q �q §&(i(F
��sªv�pÂ �} ¡V&e V� óê@êóá@:áñ=:::õC:õF Â ��p¦v�§¨�} ¨¦ smÂ &v¦s�¨¦�p¦ þ�¦��Â Z}pÂ þÂ�pÂ�Â
§ss¦�Â�aF �} ms} ¨Âs Âpv�¾m�ªc¦s �Â ¤}v�Â ¨} qspÂpmp} þ}ª�Â�F sÂ��¦�pÂ�¨} Â ¦b{¦¨�ªË} ¨¦ ª�vC
ªm�Âv {ÂvÂ }s ¨¦�Â�s {}sp}s ¨¦spÂ ¡}}{¦vÂp�jÂ ¦ Â}s ª}}{¦vÂ¨}sF ª}�j}ªÂ }sMÂsK s¦��}v¦sMÂsK
ª}}{¦vÂ¨}sMÂsK {ÂvÂ s¦ v¦m��v¦� ¦� §þþqZ¤^qi§ mq"§^ ("�iVi"i§ þqZi&"qþqV¡i§^F
ym¦ s¦ v¦Â��`ÂvÖ �Â s¦¨¦ ¨¦spÂ ¡}}{¦vÂp�jÂ s�pmÂ¨Â �Â §j@ úÂ�ªv¦¨} V¦j¦sF óïóõF q�{v¦sÂv�Â�
"¦¨¦�ªË}F þÂ�Âs õê:ç=õê:á N ¡Â����} ¨Âs ivj}v¦s N þÂ�jÂ¨}v=¤§F ym¦F �msp�ôªÂ�¨}Cs¦Þ
ÂK $ö§Vú( § o("Z§ þqZi&"qþqV¡i§^ ¨�s{}spÂ �} Âvp@ ïñC§ ¨Â �¦� �� í@çêïF ¨¦ õê ¨¦ ¨¦C
`¦�¾v} ¨¦ õáçõ± §ss��F Â v¦Â��`ÂªË} ¨Â §m( þqZi&"qþqV¡i§^ s¦vÖ ¤¦�pÂ �Â §j@ úÂ�ªv¦¨}
V¦j¦sF óïóõF q�{v¦sÂv�Â� "¦¨¦�ªË}F þÂ�Âs õê:ç=õê:á N ¡Â����} ¨Âs ivj}v¦s N þÂ�jÂ¨}v=¤§F
�} ¨�Â óä ¨¦ �Âvª} ¨¦ ó:óóF Ós õïÞ::F ¦� {v��¦�vÂ ª}�j}ªÂªË} ª}� Â {v¦s¦�ªÂ ¨¦ ó=ñ ¨}s
ª}}{¦vÂ¨}s ¦=}m j}pÂ�p¦sF ¦� s¦¢m�¨Â ª}�j}ªÂªË} Ós õíÞ::F �} �¦s�} ¨�Â ¦ �}ªÂ�F ª}� Â
{v¦s¦�ªÂ ¨¦ �¦pÂ¨¦ �Â�s m� ¨} �`�¦v} p}pÂ� ¨¦ ª}}{¦vÂ¨}s ¦=}m j}pÂ�p¦sF ¦ {¦vs�sp��¨} Â
¤Â�pÂ ¨¦ ymmvm� �¦¢Â�F ¦� p¦vª¦�vÂ ¦ `�p��Â ª}�j}ªÂªË}F Ós õêÞ::F ª}� Â {v¦s¦�ªÂ �����Â ¨¦
í: Mª��ym¦�pÂK ª}}{¦vÂ¨}s }m ó:¶ ¨} p}pÂ� ¨¦ ª}}{¦vÂ¨}s ¦=}m j}pÂ�p¦sF } ym¦ ¤}v �¦�}vF Â
ô� ¨¦ ¨¦��¾¦vÂv¦� s}¾v¦ Â s¦¢m��p¦ ("�qZ �( �i§Þ i N &v¦spÂªË} ¨¦ ¡}�pÂs ¨} ¦b¦vª�ª�}
¨¦ ó:óõF Âª}�{Â��Â¨Â ¨¦ {Âv¦ª¦v ¨} ¡}�s¦��} o�sªÂ�F ª}�{v¦¦�¨¦�¨}Þ ÂK "¦�Âpmv�} ¨¦ m¦sC
pË}± ¾K ¤Â�Â�ª} &Âpv��}��Â�± ªK �¦�}�spvÂªË} ¨¦ þ}¾vÂs }m &¦v¨Âs ¦ ¨¦�Â�s �¦�}�spvÂªc¦s±
ii N�¦sp��ÂªË} ¨¦ s}¾vÂs Â{mvÂ¨Âs }m vÂp¦�} ¨Âs {¦v¨ÂsF ¨¦¨m`��¨}Cs¦ �} {v��¦�v} ªÂs}F Âs
{Âvª¦�Âs ¨}s ¤m�¨}s }¾v�¢Âpmv�}s± iii C q�¦�ªË} ¦ &}ss¦ ¨}s ª}�{}�¦�p¦s ¨} ¡}�s¦��} o�sªÂ�±
&§"§ §$öq^qþ $öq (&ú§"qZ &q^§ &§"úi¡i&§áV( q ò(ú§áV( § �iþúóV¡i§F {}¨¦vË}
¦b¦vª¦v } ¨�v¦�p} ¨¦ j}p} ¦ ¨¦ ¤Â`¦v �Â��¤¦spÂªc¦s ÂpvÂj§s ¨} {v¦¦�ª���¦�p} ¨} ¾}�¦p�� ¨¦ j}p} Â
¨�spÐ�ª�ÂF ¨�s{}��¾���`Â¨} �} s�p¦ �pp{sÞ==¤}vp¦sÂm¨¦@ª}}{@¾v=F �Â �¦s�Â ¨ÂpÂ ¨¦ {m¾��ªÂªË} ¨¦sp¦
¦¨�pÂ�F ¦� smÂ ¤}v�Â j�vpmÂ�={Âss�j¦� ¨¦ ��{v¦ssË}F ¦ pÂ�¾§� ¤�s�ª}=��{v¦ss} �Âs m��¨Â¨¦s ¨¦
Âp¦�¨��¦�p}s �}s �m��ª�{�}s ¨¦ þÂ�jÂ¨}vF ¤ÂvvÂ ¨} ¡�}ªÂF &Â��¦�vÂsF §vÂ�Âv�@ §} {Âss} ym¦
¨�s{}��¾���`ÂZ§Vö§^ �q ¤(^qúiZ �q ò(ú( {ÂvÂ �Â�}v ¦sª�Âv¦ª��¦�p} ymÂ�p} {v¦¦�ª���¦�p}
¨} ¾}�¦p��F ym¦ pÂ�¾§� �Ö s¦ ¦�ª}�pvÂ Â ¨�s{}s�ªË} �Âs ¤}v�Âs }vÂ v¦¤¦v�¨Âs@ §s �Â��¤¦spÂªc¦s
¦sªv�pÂs Â��¨Â {}¨¦vË} s¦v ¦�ªÂ����Â¨Âs Â�p¦s ¦ ¨mvÂ�p¦ } ª}�ª�Âj¦F ÂpvÂj§s ¨} ¦�¨¦v¦ª} ¦�¦C
pvh��ª} ª}�pÂp}ª¤}vp¦sÂm¨¦@ª}}{@¾v@ &ÂvÂ ¦¤¦�p} ¨¦ ymmvm�F ¨¦ª�ÂvÂCs¦ ym¦ } �`�¦v} ¨¦ Âss}ª�ÂC
¨}s § ¨¦ õóó Âss}ª�Â¨}s@ þÂ�jÂ¨}v N ¤§F õõ ¨¦ �Âvª} ¨¦ ó:óó@

þ�¦��Â Z}pÂ þÂ�pÂ�Â §ss¦�Â�a C &v¦s�¨¦�p¦

ýúhfhbôðú� SðOb�bý�W �h S�ô� �h øs! ^!s!
ýúhf, SðO, S�ô� �h øs! ^!s!)�ìbø! �h Wb�bô�ós! Oµ Þ&)à&àà + õi��Áo
_��cibq��o q+( ÙÝ%Û"ÛÛ J �óçYïYÕR÷ �_ ñ÷Õ��_Yñ� �ñëY�çO��� [Y�ñiçOY+
��. õ�ñ��ë_G�_ñ��_K�G����ï_�ñ_ë�ñY��_ ÷�ñ�ï _ ï_ñãYÕ÷ï õ8+
�OY�÷ï( �¯�ic`i³Ê Û×%"Ù%Û"ÛÛ Êf "Í�""s�q �ccmfÊ%%UUU(s³c³��f³o�o³o(¯³(�o](
¯i%f�c�%����c³�o�f � �ccmfÊ%%UUU(����c³�o�f+�(�os(¯i%³om%�q��T(�fm


