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“O Brasil dos nossos 
dias não admite nem o 
exclusivismo do governo 
nem da oposição. 
Governo e oposição, 
acima dos seus 
objetivos políticos, têm 
deveres inalienáveis com 
o nosso povo”.
Tancredo Neves (1910/1985)
Político brasileiro 
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Governo paulista vai buscar 
comprador para fábrica da Ford 
em São Bernardo do Campo
Após o anúncio do fe-

chamento da fábrica da 
Ford em São Bernardo 

do Campo, o governador de 
São Paulo, João Doria, reuniu-
-se na manhã de ontem (21) 
com o CEO da Ford América 
do Sul, Lyle Watters, e anun-
ciou que o governo do estado 
vai buscar um comprador para 
a fábrica, no intuito de man-
ter os empregos. “Foi uma 
reunião longa e dura”, disse 
Doria, ao fazer o anúncio. 
“[A decisão] é que governo 

centou. A Ford garantiu que a 
fábrica de Tatuapé, onde há 1,6 
mil trabalhadores, e as sedes de 
Tatuí, com 270 funcionários, e 
de Barueri, com 170 funcioná-
rios, não serão afetados. 

O prefeito de São Bernardo 
disse que foi surpreendido 
com a notícia sobre o fecha-
mento da fábrica na cidade. E 
que a medida traria um gran-
de impacto de arrecadação 
de R$ 4 milhões em ISS por 
ano e de R$ 14,5 milhões em 
transferência do ICMS. Em 

De acordo com a Ford, a planta de São Bernardo será desativada

no decorrer de 2019.

vídeo divulgado no site do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, o presidente Wagner 
Santana criticou o governo e 
a Ford por não convidarem 
os trabalhadores para par-
ticipar da reunião. “Não foi 
feito convite porque não era o 
momento para ter o sindicato 
participando da reunião. Mas 

haverá, no momento oportu-
no”, disse João Doria.

A Ford anunciou que vai en-
cerrar as atividades na fábrica 
de São Bernardo do Campo e 
que deixará o mercado de ca-
minhões na América do Sul. No 
Brasil, deixará de comercializar 
as linhas Cargo, F-4000, F-350 
e Fiesta, assim que terminarem 

os estoques. A planta de São 
Bernardo será desativada no 
decorrer deste ano. “Atuando 
em conjunto com concessio-
nários e fornecedores, a Ford 
manterá o apoio integral aos 
consumidores no que se refe-
re a garantias, peças e assis-
tência técnica”, acrescentou 
Watters (ABr).

de São Paulo vai buscar com-
prador para essa fábrica para 
a preservação do parque fabril 
e dos empregos”.

Segundo Doria, como o fe-
chamento da fábrica não será 
imediato, mas ao longo de 2019, 
nesse período o governo pre-
tende ajudar a Ford a encontrar 
um comprador para a fábrica. 
“Até o fi nal deste ano os em-
pregos estão assegurados, mas 
vamos, de forma célere, buscar 
um potencial comprador para 
as instalações da Ford”, acres-

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcello Crivella disse ontem 
(21), após se reunir com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que a proposta de re-
forma da Previdência apresen-
tada pelo governo vai precisar 
de ajustes. “Acho que todo o 
Brasil aprova a reforma em dois 
aspectos: é preciso trabalhar 
mais para se aposentar, porque 
estamos vivendo mais; e quem 
ganha mais contribui mais, 
quem ganha menos, contribui 
menos”, disse, ao deixar o Mi-
nistério da Economia.

De acordo com o prefeito, 
todos precisam ser incluídos 
na proposta. “É preciso incluir 
todos; as Forças Armadas pre-
cisam estar nisso”, afi rmou. O 
pagamento do Benefício de 

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella.

Fernando Frazão/ABr

AI-Ford/Divulgação

O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Gustavo 
Canuto, não descarta que re-
jeitos advindos do rompimento 
da barragem da empresa Vale 
em Brumadinho contaminem 
o Rio São Francisco. Ele par-
ticipou de audiência pública 
na comissão externa sobre o 
desastre. A tragédia ocorreu 
no dia 25 de janeiro e até o 
momento 171 mortes foram 
confi rmadas. Segundo a Defesa 
Civil, 139 pessoas continuam 
desaparecidas.

Questionado pelo relator da 
comissão externa, deputado 
Júlio Delgado (PSB-MG), o 
ministro disse que as ações para 
conter os rejeitos advindos do 
rompimento da barragem estão 
sendo implementadas. Haverá 
uma operação para tentar con-
ter rejeitos na Usina de Retiro 
Baixo e outra na usina de Três 

Lama avança pelo Rio Paraopeba. Não há garantia de que não 

haverá contaminação do São Francisco.

Vaga de idoso
Projeto em análise na Câmara tor-

na crime estacionar indevidamente 
em vaga reservada a idoso ou à 
pessoa com defi ciência. A pena é de 
seis meses a dois anos de detenção. 
Atualmente, quem estaciona nas 
vagas reservadas comete infração 
gravíssima, sujeita à multa e remoção 
do veículo. No entanto, para o autor, 
deputado Roberto de Lucena (Pode-
-SP), as punições administrativas são 
insufi cientes para coibir a prática. 
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O governador de Roraima, 
Antonio Denarium (PSL), afi r-
mou que a fronteira terrestre 
entre o Brasil e a Venezuela 
foi fechada por tanques de 
tropas venezuelanas por volta 
das 15h30 de ontem (21). O 
Palácio do Planalto decidiu não 
se manifestar sobre a decisão 
do presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, determinar o 
fechamento da fronteira ter-
restre entre o país e o Brasil. 

Em nota, a assessoria de 
imprensa do Planalto afi rmou 
que “não haverá manifestação 
sobre o assunto”. Na terça-feira 
(19), o porta-voz do governo 
Jair Bolsonaro, Otávio do Rêgo 
Barros, comunicou que o gover-
no brasileiro enviaria alimentos 
e medicamentos na fronteira 
com a Venezuela amanhã (23), 
para atender ao pedido do líder 
opositor Juan Guaidó, que se 

autoproclamou presidente 
interino da Venezuela e tem o 
apoio de diversos países.

“A ajuda, que inclui alimen-
tos e medicamentos, será 
disponibilizada em território 
brasileiro, em Boa Vista e Pa-
caraima, Estado de Roraima, 
para recolhimento pelo gover-
no do presidente encarregado 
Juan Guaidó, por caminhões 
venezuelanos conduzidos 
por venezuelanos”, dizia nota 
do Ministério de Relações 
Exteriores e lida pelo porta-
-voz. A operação ocorre em 
cooperação com o governo dos 
Estados Unidos e é coordenada 
pelo Ministério das Relações 
Exteriores. “O Brasil se junta 
assim a esta importante inicia-
tiva internacional de apoio ao 
governo de Guaidó e ao povo 
venezuelano”, afirma outro 
trecho da nota (AE/ABr).

Venezuelanos voltam ao seu país depois de comprar comida na 

cidade de Pacaraima, antes do fechamento da fronteira.

Ricardo Moraes/Reuters

Rejeitos de barragem da Vale podem 
chegar ao Rio São Francisco

as normas. As mudanças já 
estão sendo estudadas pelo 
Conselho Interministerial de 
Supervisão de Resposta a De-
sastre, comandado pela Casa 
Civil, e podem ser propostas 
por medida provisória. 

Hoje, na avaliação do mi-
nistro, a fi scalização depende 
muito de informações pres-
tadas pelos próprios empre-
endedores, e as sanções são 
muito brandas. Para a deputada 
Áurea Carolina (Psol-RJ), essas 
mudanças são urgentes, pois, 
na visão dela, o governo hoje é 
refém das informações presta-
das pelos empreendedores. “A 
gente precisa de compromisso 
da base do governo para que as 
mudanças aconteçam”, disse, 
destacando que alguns inte-
grantes do governo defendem 
flexibilização da legislação 
ambiental (Ag.Câmara).

Marias. “Mas a gente não pode 
garantir que não haverá conta-
minação do Rio São Francisco, 
porque isso depende do regime 
de chuvas e como a pluma vai 
se comportar ao longo do leito 
do rio Paraopeba”, ressaltou.

Na audiência pública, o 

ministro Gustavo Canuto tam-
bém afi rmou que o governo 
vai propor mudanças na Lei 
de Segurança de Barragens 
para que o Estado esteja mais 
presente na fi scalização e para 
garantir sanções efetivas a 
empresas que descumpram 

Governador de Roraima 
diz que fronteira com 

Venezuela já está fechada

Previdência ‘precisará’ 
de ajuste ao tramitar 

no Congresso

Prestação Continuada somente 
aos 70 anos “não é adequado”. 
“Tenho certeza que o Congres-
so vai preservar os idosos e as 
pessoas com defi ciência. 70 
anos é uma idade avançada”, 
ressaltou.

Crivella afi rmou que o mi-
nistro mostrou-se favorável à 
ideia de que seja repassado 
um valor maior de recursos aos 
municípios que fi zerem esforço 
para controlar seus gastos. Ele 
acrescentou que cidade do Rio 
de Janeiro gera, por ano, o re-
colhimento de R$ 160 bilhões 
em impostos federais. “Quanto 
volta? Voltam R$ 4 bilhões ou 
R$ 5 bilhões, que são os recur-
sos do Fundeb e os recursos do 
SUS”, disse.

Crivella disse que é preciso 
“justiça fi scal” na proporção 
dos esforços feitos pelos mu-
nicípios. “Tenho 11 mil km de 
ruas e avenidas que precisam 
de reparação, tenho todos os 
rios e lagoas do Rio de Janeiro 
poluídos, todos os morros da 
minha cidade com a violência 
anômica [assaltos, agressões, 
homicídios], falta saneamento, 
falta emprego. Até quando o Rio 
vai resistir em mandar R$ 160 
bilhões para Brasília e receber 
só R$ 5?” (ABr).

O ministro do STF Alexandre 
de Moraes votou ontem (21) 
a favor do enquadramento da 
homofobia, que é caracterizada 
por condutas de preconceito 
contra a população LGBT como 
crime de racismo. Com a mani-
festação de Moraes, são três vo-
tos para decla-
rar a omissão 
do Congresso 
em aprovar a 
matéria e que o 
crime de racis-
mo seja aplica-
do aos casos de 
agressões con-
tra homosse-
xuais até que 
a norma seja 
aprovada pelo 
Parlamento. 

No entendi-
mento de Mo-
raes, a maioria 
dos comandos 
constitucionais, como os direi-
tos do consumidor, foram cum-
pridos pelo Congresso, exceto 
nos casos de homofobia. Para o 
ministro, o Congresso está em 
omissão ao não regulamentar a 
matéria. “Passados 30 anos da 
Constituição todas as determi-
nações específi cas para prote-
ção de grupos vulneráveis pela 
própria Constituição foram 
regulamentadas com a criação 
de tipos penais específi cos, só 
a incriminação homofóbica e 
transfóbica permanece sem 

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, irá para 
Colômbia na próxima segunda-
-feira (25) representar o Brasil 
no Grupo de Lima (que reúne 
14 países), em um encontro 
em Bogotá, comandado pelo 
presidente colombiano, Iván 
Duque, e no qual estará presen-
te também o vice-presidente 
norte-americano, Mike Pence.

Mourão confi rmou sua presen-
ça na reunião em mensagem pos-
tada na conta pessoal no Twitter. 
Segundo ele, foi designado pelo 
presidente Jair Bolsonaro para 
participar da reunião em Bogotá, 
capital da Colômbia.

“Por determinação do presi-
dente estarei na segunda-feira, 
25, em Bogotá, para repre-
sentar o Brasil na reunião do 
Grupo de Lima. Discutiremos 

os desdobramentos da crise 
na Venezuela, que fechou sua 
fronteira com nosso país”.

Com a fronteira fechada, 
aumenta a difi culdade para o 
repasse de ajuda humanitária, 
organizada pelo Brasil, que ins-
talou duas centrais de distribui-
ção em Boa Vista e Pacaraima. 
No entanto, o governador de 
Roraima, Antonio Denarium, 
afi rmou que busca alternativas 
para garantir que medicamen-
tos e alimentos cheguem aos 
venezuelanos. A crise huma-
nitária e o agravamento da 
situação política e econômica 
na Venezuela levaram o Brasil 
e 11 dos 14 países que integram 
o Grupo de Lima a reconhecer 
como presidente interino, Juan 
Guaidó, considerado o gover-
nante legítimo (ABr).

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Mourão vai à Colômbia 
discutir crise na Venezuela

Antonio Cruz/ABr

Moraes profere terceiro 
voto para tratar 

homofobia como racismo
nenhum tipo de aprovação”, 
afi rmou. 

O voto atende ao pedido feito 
pelo PPS e pela Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis, Transe-
xuais e Intersexos (ABGLT), 
que defendem a inclusão da 

minoria LGBT 
no conceito de 
“raça social”, e 
a punição dos 
agressores na 
forma do cri-
me de racismo, 
cuja conduta 
é inafi ançável 
e imprescri-
tível. A pena 
varia entre um 
a cinco anos de 
reclusão, de 
acordo com a 
conduta.

Pelo atual 
ordenamento 

jurídico, a tipifi cação de crimes 
cabe ao Poder Legislativo, res-
ponsável pela criação das leis. 
O crime de homofobia não está 
tipifi cado na legislação penal 
brasileira. Além de Moraes, vo-
taram a favor da criminalização 
os ministros Celso de Mello e 
Edson Fachin. Faltam oito votos 
para o fi m do julgamento, dos 
ministros Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Marco Aurélio e 
o presidente, Dias Toffoli (ABr).

Ministro Alexandre de Moraes

Marcelo Camargo/ABr


