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“Dama é aquela 
mulher que não 
se interessa em 
ter vários homens 
a seus pés, mas 
apenas um a sua 
altura”.
Carolina Herrera (1939)
Estilista venezuelana
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Balança comercial tem 
segundo melhor saldo 
da história para fevereiro
A balança comercial – 

diferença entre expor-
tações e importações 

– fechou fevereiro com o 
segundo maior saldo positivo 
para o mês desde o início da 
série histórica, em 1989. No 
mês passado, o país vendeu 
US$ 3,673 bilhões a mais do 
que comprou do exterior, de 
acordo com a Secretaria de 
Comércio Exterior. O recorde 
anterior em meses de feve-
reiro havia sido registrado 
em 2017, quando o superávit 
atingiu US$ 4,555 bilhões. 

As exportações somaram 
US$ 16,293 bilhões, recuo de 
15,8% em relação a fevereiro 
do ano passado pelo critério 
da média diária. As importa-

neste ano. No entanto, outros 
produtos registraram queda na 
comparação, como veículos de 
carga (-56,3%), automóveis de 
passageiros (-46,6%) e máqui-
nas de terraplanagem (-39,7%).

As vendas de produtos se-
mimanufaturados recuaram 
21,2%, puxadas por óleo de 
soja (-76,5%), ferro fundido 
(-43,1%) e couros e peles 
(-30,8%). A única categoria 
com alta nas exportações foi 
a dos produtos básicos, cujas 
vendas para o exterior aumen-
taram 10,2%. Os principais 
destaques foram soja em grão 
(+81,6%), algodão (+44,5%) e 
milho em grãos (+39,3%).

A queda da demanda por 
veículos brasileiros da Argen-

No mês passado, o país vendeu US$ 3,673 bilhões a mais do que comprou do exterior,

de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.

tina impactou as exportações 
de automóveis. Outro fator 
foi a queda de 22,8% do preço 
internacional do petróleo no 
acumulado de 2019 em relação 
ao mesmo período do ano pas-

sado. No primeiro bimestre, a 
quantidade exportada cresceu 
5,3%. Os preços médios, no en-
tanto, caíram 6,2% em relação 
ao mesmo período de 2018. 
Depois de o saldo da balança co-

mercial ter encerrado 2018 em 
US$ 58,959 bilhões, o mercado 
estima um superávit menor 
em 2019, com os analistas de 
mercado prevendo superávit 
de US$ 51 bilhões (ABr). 

ções totalizaram US$ 14,411 
bilhões, queda de 21,2% na 
mesma comparação, também 
pelo critério da média diária. 
Nos dois primeiros meses de 
2019, a balança comercial re-
gistrou superávit de US$ 5,865 
bilhões, contra saldo positivo 
de US$ 5,823 bilhões no mesmo 
período de 2018.

Em relação às exportações, 
as vendas de produtos manu-
faturados caíram 32,3% em 
fevereiro na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, 
pelo critério da média diária. 
O resultado foi infl uenciado 
por uma exportação de plata-
forma de petróleo de US$ 1,5 
bilhão feita em fevereiro do 
ano passado que não se repetiu 

A aprovação das reformas 

vai provocar aceleração da 

atividade econômica.

O crescimento da economia 
depende da aprovação de 
reformas, em especial a da 
Previdência Social. A avaliação 
é de especialistas em ma-
croeconomia do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). O PIB cresceu 1,1% em 
2018, o mesmo percentual de 
2017. O diretor de Estudos e 
Políticas Macroeconômicas 
do Ipea, José Ronaldo Souza 
Jr., disse que as despesas com 
a Previdência Social são os 
principais fatores de infl uência 
do défi cit.

As despesas da Previdência 
e o regime previdenciário do 
funcionalismo público (civil 
e militar) somaram R$ 288,8 
bilhões em janeiro, de acordo 
com a Secretaria do Tesouro 
Nacional. Souza Jr. ressaltou 
que essas despesas são cus-
teadas pelo Tesouro Nacional, 
gerando déficit fiscal. Para 
ele, o elevado volume leva “os 

Fevereiro mais chuvoso
A capital paulista registrou 323,2 

milímetros (mm) de chuva durante 
o mês de fevereiro, segundo o 
Inmet. O volume é 37% acima da 
média histórica para o mês, que é de 
235,9 mm. Há 15 anos, não chovia 
tanto em São Paulo em um mês de 
fevereiro. Foram 16 dias de chuva, 
sendo que o dia 4 de fevereiro bateu 
o recorde, com 57 mm. A velocidade 
do vento chegou a 82 km por hora, 
tanto na noite de 25 de fevereiro 
quanto  na tarde do dia 26.

Fachin e o 
pedido de 
rescisão da 
delação da J&F 

O ministro do STF, Edson 
Fachin, encerrou na sexta-feira 
(28) a instrução do pedido da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) para homologar 
a rescisão do acordo de co-
laboração dos executivos do 
grupo J&F. Com a decisão, a 
PGR terá 15 dias para enviar 
à Corte as alegações fi nais do 
caso e, em seguida, as defesas 
dos delatores terão o mesmo 
prazo para se manifestar. Após 
o cumprimento do prazo, o 
gabinete do ministro vai enviar 
o caso para julgamento pelo 
plenário da Corte.

Em setembro de 2017, o 
ex-procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, pediu ao 
Supremo a rescisão do acordo 
de colaboração de Joesley Ba-
tista, um dos sócios do grupo 
J&F, e do executivo do grupo 
Ricardo Saud. Desde então, 
Edson Fachin, relator do caso, 
analisa a questão. Segundo a 
PGR, os acusados omitiram da 
procuradoria a participação do 
ex-procurador Marcelo Miller 
em favor dos interesses do 
grupo J&F e uma suposta conta 
bancária de Saud no Paraguai. 

No entanto, para a procu-
radoria, as provas que foram 
obtidas e que basearam inves-
tigações penais contra vários 
investigação deverão ser man-
tidas e somente os benefícios 
do acordo devem ser anulados. 
Após pedido de rescisão, 
Fachin decretou a prisão de 
ambos, mas eles conseguiram 
liberdade provisória a partir de 
uma decisão da Justiça Federal 
em Brasília (ABr).

Bolsonaro terá agenda intensa internacional neste mês.

O presidente Jair Bolsonaro 
terá uma agenda intensa in-
ternacional neste mês. Inicial-
mente, ele irá para os Estados 
Unidos, depois para o Chile e 
Israel. As programações estão 
sendo fechadas. Bolsona-
ro deverá ter reuniões com 
os presidentes dos Estados 
Unidos, Donald Trump, e do 
Chile, Sebastián Piñera, e com 
o primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu.

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
antecipou a agenda do presi-
dente. A viagem aos Estados 
Unidos deve ocorrer entre os 
próximos dias 18 e 22; de lá, o 
presidente deve seguir para o 
Chile, onde fi cará até o dia 23, 
e no fi m do mês, irá para Israel. 
Os jornais de Israel noticiam 
que a viagem de Bolsonaro ao 
país deve ocorrer entre 31 de 
março a 4 de abril.

A visita do presidente aos 
Estados Unidos ocorre no 

momento em que lideram um 
movimento internacional para 
reconhecimento do autodecla-
rado presidente da Venezuela, 
Juan Guaidó, e da distribuição 
de ajuda humanitária para o 
povo venezuelano. No Chile, 
Bolsonaro deve participar 
do fórum Prosur, organizado 
pelo presidente chileno, que 
se destina a propor ações e 
acordos para promoção do de-
senvolvimento na América do 
Sul. Segundo Piñera, o fórum 
será um órgão “sem ideologias 
ou burocracia”.

A viagem do presidente a Is-
rael é uma retribuição à visita, 
em dezembro, de Netanyahu 
ao Brasil e ao comparecimento 
da cerimônia de posse. No mês 
passado, o primeiro-ministro 
israelense enviou um grupo 
de militares para ajudar nos 
resgates das vítimas do rom-
pimento da barragem Mina 
Córrego do Feijão, em Bruma-
dinho (ABr).
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O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, suge-
riu na sexta (1º) a abertura de 
diálogo com o presidente da 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
no esforço de buscar uma 
saída pacífica para a crise ve-
nezuelana. Mourão lembrou 
que o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, e o 
líder da Coreia do Norte, Kim 
Jong-un, conversaram por 
duas vezes – este ano e em 
2018 -, demonstrando que o 
diálogo é o caminho para o 
entendimento.

“Alguém tem que conver-
sar, né? O Trump não foi 
conversar com o Kim Jong-
-un?”. Para Mourão, a visita 
do autodeclarado presidente 
da Venezuela, Juan Guai-
dó, gera efeitos positivos 
no cenário venezuelano e 
também externo. “O Guaidó 
está sendo reconhecido como 

Vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão.

W
ils

on
 D

ia
s/

A
B

r

A Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) informou 
que 156 empreendimentos 
se cadastraram para o leilão 
de atendimento de energia ao 
estado de Roraima. Os projetos 
somam 6 gigawatts (GW) de 
capacidade instalada. A previ-
são é que o leilão seja realizado 
até o dia 31 de maio. Na última 
sexta-feira (1º), o Ministério 
de Minas e Energia  publicou 
as regras para a realização do 
leilão. O início do suprimento 
de energia se dará em 28 de 
junho de 2021.

O certame vai contratar dois 
tipos de produtos: por potên-
cia e energia. Na modalidade 
potência, está prevista a con-
tratação de dois subprodutos, 
gás e renováveis e outro, de 
demais fontes. No primeiro 
subproduto, serão contratadas 
soluções de suprimento que 
tenham como fontes primárias 
gás natural ou renováveis, com 
término de suprimento em 
27 de junho de 2036. No sub-
produto demais fontes serão 
contratadas outras soluções 
não enquadradas nas opções 
anteriores, com término de 
suprimento em 27 de junho 
de 2028.

Roraima é o único estado que não está interligado ao Sistema 

Interligado Nacional.
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Ipea: crescimento econômico 
está associado a reformas

no crescimento econômico 
faz Leonardo Mello de Car-
valho, técnico de pesquisa e 
planejamento do mesmo Ipea. 
“A aprovação das reformas vai 
provocar aceleração da ativi-
dade econômica”, explicou. 
“O empresário, para voltar a 
contratar, tem uma perspectiva 
muito sólida de melhora no seu 
setor e na economia como um 
todo”, acrescentou.

Para o técnico, a aprovação 
da reforma gera “sinalização 
positiva para o mercado”. Em 
caso de revés, há risco de o 
Brasil “entrar em uma espiral 
negativa”. Segundo Carvalho, 
há indicadores positivos para 
maior crescimento do PIB. “Os 
fundamentos da economia são 
bons: infl ação rodando abaixo 
da meta, política monetária 
com juros em patamar reduzido 
e a recuperação do mercado 
de trabalho, ainda que tímida, 
acontecendo” (ABr).

agentes econômicos a adiarem 
investimentos”. Segundo a 
STN, o défi cit foi de R$ 123,2 
bilhões em 12 meses.

Avaliação semelhante sobre 
os impactos do défi cit fi scal 

Mourão e o diálogo com 
Maduro como saída para a crise

de Juan Guaidó, e para mos-
trar a total ilegitimidade do 
regime do presidente Nicolás 
Maduro. De acordo com o 
chanceler, a articulação com 
outros países acontece no 
âmbito do Grupo de Lima, 
instalado para tratar da crise 
na Venezuela. Araújo deu a 
declaração após reunir-se 
com Hamilton Mourão no ga-
binete da Vice-Presidência.

Mourão reiterou a disposi-
ção de Bolsonaro para con-
versar com os parlamentares 
sobre a reforma da Previdên-
cia. Segundo ele, houve uma 
interpretação equivocada 
sobre a possibilidade de rever 
as propostas de idade mínima 
para mulheres, reduzindo de 
62 para 60 anos. “O presiden-
te mostrou que tem coisas 
que o Congresso poderá 
mudar ou negociar. Não que 
ele concorde”, disse (ABr). 

presidente real, vamos colo-
car assim, da Venezuela. Ele 
veio aqui para mostrar para os 
venezuelanos que é recebido 
pelo presidente brasileiro”.

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
disse que o Brasil está pronto 
para trabalhar pela legitima-
ção internacional do governo 

Bolsonaro irá aos Estados 
Unidos, ao Chile e a Israel

Fornecimento de energia a Roraima 
já tem 156 interessados

Os interessados no leilão 
poderão considerar em seus 
lances as perdas elétricas até o 
ponto de entrega e até mesmo 
perdas internas e o consumo 
interno do empreendimento. 
O edital com as regras de 
contratação de energia e de 
potência para atendimento 
a Boa Vista e localidades co-
nectadas, em Roraima, fi cará 
em audiência pública até 29 
de março.

Roraima é o único estado que 
não está interligado ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 
Desde julho de 2001, grande 
parte do estado, incluindo a 
capital Boa Vista, é suprida por 
energia elétrica proveniente 
da Venezuela, por meio de um 
sistema de transmissão situado 
parte em território venezuelano 
e parte em território brasileiro. 
O restante da energia provém 
de usinas termelétricas (ABr).


