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“No dia em que a 
mulher descobre que o 
homem, pelo simples 
fato de ser seu marido, 
é também seu cônjuge, 
coitado dele”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Jornalista brasileiro
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O governo de São Paulo 
vai criar 11 polos de 
desenvolvimento indus-

trial no estado. Segundo o go-
vernador João Doria, a intenção 
é melhorar a infraestrutura nas 
regiões que receberão os incen-
tivos, dar acesso diferenciado 
a crédito, simplifi car licenças e 
melhorar as condições fi scais e 
tributárias. As ações vão bene-
fi ciar os setores farmacêutico 
metalúrgico; de máquinas e 
equipamentos; automotivo; 
químico, borracha e plástico; 
petroquímico; de biocombus-
tíveis; de alimentos e bebidas; 
têxtil; de vestuário; de couro 
e calçados; de tecnologia; 
ecofl orestal.

Governo do Estado cria 
11 polos para incentivar 
produção industrial

Os polos estão distribuídos 
por diversas regiões do esta-
do, como Campinas, Bauru, 
Piracicaba, Alto Tietê, Presi-
dente Prudente, Grande ABC, 
Baixada Santista e Vale do 
Paraíba. Segundo a secretária 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen, os locais 
escolhidos já concentram as 
empresas ligadas aos setores 
que se pretende desenvolver. 
“A atuação dos polos é para 
identifi car falhas de mercado 
e atuar nas falhas de gover-
no. O nosso trabalho aqui é 
alavancar a produtividade do 
setor privado impulsionando 
e melhorando as políticas 
públicas nas regiões onde as 

cadeias produtivas estão”, 
enfatizou Ellen.

O programa conta ainda, se-
gundo Doria, com uma parceria 
com o BNDES para oferecer 
crédito às empresas benefi -
ciadas. O governo também 
vai capacitar a mão de obra a 
partir do Centro Paula Souza, 
responsável pela gestão das 
escolas técnicas do governo 
estadual.

Doria enfatizou que não 
pretende competir com outros 
estados, mas melhorar as con-
dições para as empresas que já 
estão instaladas em São Paulo. 

“Nós não fazemos e não 
admitimos guerra fi scal. Todo 
o incentivo que fazemos aqui 

O objetivo é incentivar o aumento da produtividade da indústria, atraindo investimentos, 

impulsionando a inovação e a geração de empregos.

nesse conjunto de valores 
é, fundamentalmente, para 
apoiar quem está em São 
Paulo”, acrescentou. Não há 
previsão, segundo o governo 
estadual, de gastos adicionais 
para colocar o programa em 
prática.

O secretário estadual da Fa-

zenda, Henrique Meirelles, afi r-
mou que os benefícios tendem 
a aumentar os investimentos e 
a produtividade das empresas, 
se refl etindo em aumento de ar-
recadação para o estado. “Uma 
companhia que anuncia um 
investimento de R$ 1,4 bilhão, 
por exemplo, com o resultado 

das vendas e com a [condição] 
de criação de empregos, vai 
ter desconto de 2,5% do valor 
do ICMS resultantes daquele 
investimento. O que signifi ca 
que vai haver aumento de 
arrecadação, porque vai gerar 
aumento de venda”, exempli-
fi cou (ABr).

O desmatamento da Mata 
Atlântica entre outubro de 2017 
e outubro de 2018 caiu 9,3% 
em relação ao período anterior 
(2016-2017). É a menor área 
de desmatamento registrada 
pela série histórica do Atlas da 
Mata Atlântica, elaborado pela 
Fundação SOS Mata Atlântica 
e pelo INPE, que monitora o 
bioma desde 1985.

O relatório mostra que, no 
último ano, foram destruídos 
11.399 hectares (ha), ou seja, 
113 km², de áreas de Mata 
Atlântica acima de 3 hectares 
nos 17 estados do bioma. No ano 
anterior, o desmatamento foi de 
12.562 hectares (125 km²). Já 
em 2015-2016, o desmatamen-
to chegou a atingir 29.075 ha. 

Além disso, dos 17 estados da 
Mata Atlântica, nove estão no 
nível de desmatamento zero, 
com desfl orestamentos abaixo 
de 100 hectares, o que equivale 
a 1 km².

A diretora executiva da 
Fundação SOS Mata Atlânti-
ca, Marcia Hirota, disse que o 
resultado positivo tem relação 
com ações de monitoramento 
e combate ao desmatamento, 
realizadas por diversos atores 
nos últimos anos, incluindo 
órgãos ambientais estaduais, 
polícia ambiental, Ministério 
Público e o Ibama.

“Esse tipo de ação precisa ter 
continuidade”, afi rmou. A Mata 
Atlântica é o único bioma brasi-
leiro com lei específi ca (ABr).

O resultado positivo tem relação com ações de monitoramento e 

combate ao desmatamento.

A Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) anunciou a instalação 
de uma nova fábrica na cidade 
de Betim, em Minas Gerais, 
com investimentos de R$ 500 
milhões. A expectativa é que 
a planta seja o maior polo pro-
dutor de motores da América 
Latina, com capacidade para 
1,3 milhão de unidades por ano, 
e gere 1,2 mil empregos. 

O anúncio do projeto foi feito 
na atual fábrica de Betim da 
Fiat, pelo presidente mundial 
da FCA, Mike Manley, em sua 
primeira visita ao país após 
assumir o cargo, no ano passa-
do, depois da morte do então 
presidente Sergio Marchionne. 
Também estavam presentes o 
presidente da Fiat para Amé-
rica Latina, Antonio Filosa, o 
chairman da empresa, John 
Elkann, o governador de Minas 

Homenagem a Falcone
O ministro da Justiça, Sergio 

Moro, prestou homenagem ontem 
(23) ao juiz italiano Giovanni Fal-
cone, assassinado pela máfi a em 23 
de maio de 1992. No Twitter, Moro 
lembrou que Falcone e o também 
magistrado Paolo Borsellino ‘aca-
baram com a impunidade da Cosa 
Nostra’. “Heróis da magistratura. 
Minhas homenagens e admiração”, 
escreveu o ministro. Moro nunca 
escondeu sua inspiração nos dois 
juízes italianos.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Beto Albuquerque, disse 
ontem (23), na Comissão de 
Meio Ambiente do Senado, 
sobre segurança de barragens, 
que “não tem barragem segura. 
Esse conceito não existe”.

Explicou que a probabilidade 
de rompimento de barragens 
construídas à montante, como 
foi o caso de Mariana, Bruma-
dinho e agora de Gongo Soco, 
todas em Minas Gerais, é muito 
superior às demais. 

“O monitoramento é diuturno 
e ininterrupto. Tudo está sendo 
monitorado minuto a minuto 
e as informações estão sendo 
passadas às pessoas que têm 
responsabilidade, competência 
para tomar as ações e medi-
das, especialmente para não 
perdermos vidas humanas”, 
destacou. Albuquerque disse 
que em razão do grande nú-
mero de barragens, cerca de 2 

Região da Mina Gongo Soco, em Barão de Cocais.

Os Estados Unidos ofi ciali-
zaram ontem (23) seu apoio 
à entrada do Brasil na Organi-
zação para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que havia sido prome-
tido por Donald Trump a Jair 
Bolsonaro em março passado, 
durante reunião na Casa Bran-
ca. A formalização do apoio 
foi feita durante a conferência 
ministerial da OCDE, em Paris. 

“Hoje os EUA expressaram de 
modo claro e ofi cial seu apoio 
ao pleito do Brasil de ingressar 
na OCDE. O Brasil agradece o 
gesto de confi ança e está pronto 
a trabalhar com todos os mem-
bros no processo de acessão”, 
diz uma mensagem do Ministé-
rio das Relações Exteriores no 
Twitter. Segundo o chanceler 
Ernesto Araújo, a ofi cialização 
já era “esperada”, uma vez que 

Trump apoia entrada do Brasil na OCDE.
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Montadora investirá R$ 16 bilhões no Brasil até 2024.

Gov.EstadoSP/Divulgação

A Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) aprovou ontem (23), 
em reunião extraordinária, a con-
cessão do serviço de transporte 
aéreo da Globalia Linhas Aéreas 
Ltda, grupo que administra a Air 
Europa. A entrada da empresa 
com 100% de capital estrangeiro 
no país foi anunciada pelo minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas. 

Com a aprovação, a empresa 
é a primeira companhia aérea 
internacional em operação re-
gular de passageiros no país. De 
acordo com a Anac, a empresa 
agora poderá atuar também no 
mercado doméstico brasileiro. 
Hoje, a Air Europa opera em 
rotas internacionais, partindo e 
chegando no país, dos aeroportos 
de Salvador e Recife para Madrid.

O ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro Antônio, disse que a 

Reprodução/Instagram

Ministro de Minas e Energia diz que 
não há barragem segura no Brasil

endedores exercerem suas 
atividades na mineração, mas 
também para as autoridades 
exercerem seu poder de polícia 
ou de regulação do setor. 

Segundo ele, o Brasil é o 
terceiro país em produção 
mineral do mundo, atrás de 
Austrália e Canadá, e responde 
por três milhões de empregos 
diretos e indiretos, contribuin-
do com 4% do PIB. E garantiu 
que até o fi m de 2019, todas 
as barragens do país serão 
fi scalizadas. “Temos cerca de 
500 barragens de rejeitos, 150 
delas já foram vistoriadas, e 
todas serão vistoriadas este 
ano”. Hoje (24), senadores irão 
até  Barão de Cocais (MG), para 
uma diligência. A barragem da 
mina está em alerta máximo. 
Os senadores querem verifi car 
os riscos e as iniciativas do 
Poder Público para minimizar 
a situação (ABr).

mil, entre elas as que não são 
só de rejeitos de mineração, o 
ministério faz pareceria com 
a Agência Nacional de Águas 
(ANA) para a fi scalização.

O ministro informou que 
até 2021 todas as barragens 
serão descomissionadas (es-

vaziamento das barragens de 
rejeitos). “Também é uma 
atividade de risco, que tem 
que ter planejamento bastante 
apurado”, afi rmou ao destacar 
a importância do papel do Con-
gresso para que haja segurança 
jurídica não só para os empre-

Desmatamento da 
Mata Atlântica foi o 
menor desde 1985

EUA formaliza apoio à 
entrada do Brasil na OCDE

Trump “tinha garantido seu 
apoio de maneira muito clara”. 
“Era, talvez, a principal peça que 
faltava para que nós possamos, 
no mais breve prazo, começar 
o processo de adesão”, disse.

O Brasil formalizou seu pedido 
de adesão em maio de 2017, ain-
da no governo de Michel Temer, 
mas sua entrada depende da 
aprovação dos Estados-mem-
bros, que incluem as nações mais 
desenvolvidas do mundo, além 
de países do leste europeu, do 
Chile, do México e da Turquia. 
A contrapartida é que o Brasil 
abra mão do tratamento especial 
que o país possui na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) por 
ser uma nação em desenvolvi-
mento. Esse status garante mais 
fl exibilidade no cumprimento de 
determinadas regras comerciais 
(ANSA).

Anac aprova Air Europa 
para voos domésticos

chegada da Air Europa no Brasil 
representa um marco para o 
turismo do país. “Tão ou mais 
importante que atrair turistas 
internacionais é estimular e 
criar condições para o próprio 
brasileiro viajar pelos destinos 
domésticos. No último ano, os 
brasileiros gastaram US$ 18,26 
bilhões no exterior muito em 
função dos custos do turismo 
interno”, disse. 

“Aumentar a conectividade 
e tornar os preços mais com-
petitivos é fundamental para 
fomentar o turismo interno. 
Com apenas 12,4% de estradas 
pavimentadas e sem transporte 
estruturado de passageiros por 
ferrovias ou marítimo/fl uvial, o 
único modal que pode promo-
ver a integração do país num 
curto espaço de tempo é o 
aéreo”, completou (ABr).

Fiat anuncia nova fábrica 
de motores em Minas

Gerais, Romeu Zema, o prefeito 
de Betim, Vittorio Medioli, en-
tre outras autoridades. 

“A FCA sempre acreditou no 
Brasil e enxerga com grande 
otimismo o empenho do go-
verno em aprovar as reformas 
estruturais tão necessárias para 
a retomada do crescimento 
econômico e para a melhoria da 
competitividade”, disse Manley. 
“Fiz questão de visitar o Brasil 
neste momento para reforçar 
nossa confi ança na agenda das 
reformas e confi rmar os inves-
timentos adicionais em Betim, 
que é uma planta em que temos 
investido muito nos últimos 
anos por sua importância es-
tratégica para as operações da 
FCA na região”, acrescentou. 

Com esse novo investimento, a 
FCA amplia para R$ 8,5 bilhões 
seu plano total de investimentos 
para Betim até o ano de 2024. 
“Esse é o maior investimento 
industrial já feito no estado de 
Minas Gerais”, disse Romeu 
Zuma. No Brasil como um todo, 
incluindo as outras plantas da 
Fiat, como a de Pernambuco, 
o plano de investimento para 
2018-2024 e de R$ 16 bilhões. 
Nesse período, a montadora pre-
tende lançar 15 novos modelos, 
incluindo o esperado SUV da Fiat, 
inspirado na picape Toro (ANSA).


