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“O mais 
importante da 
vida é a marca 
que deixamos na 
vida dos outros”.
Nelson Mandela (1918/2013)
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O primeiro semestre registrou estagnação 
na indústria brasileira, de acordo com 
levantamento da Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI), divulgado ontem (1º). 
A pesquisa confi rma o fraco desempenho da 
atividade industrial no país. 

“O faturamento do setor teve queda de 1% na 
comparação com o mesmo semestre de 2018, as 
horas trabalhadas na produção fi caram estáveis, 
o emprego teve leve queda de 0,1%, a massa 
real de salários recuou 1,9% e o rendimento 
médio real do trabalhador diminuiu 1,8% na 
comparação com o primeiro semestre de 2018”, 
disse a CNI.

Depois da queda de 2,2% registrada em maio, 
o faturamento da indústria aumentou 0,3% em 
junho frente a maio na série livre de infl uências 
sazonais. A utilização da capacidade instalada 
caiu 0,7% frente e maio.

Já a massa real de salários diminuiu 0,7%, 
mesmo recuo apresentado pelo indicador de 

Indústria brasileira registrou estagnação 
no primeiro semestre, aponta CNI

Nos últimos 12 meses, o indicador do emprego teve sete meses de estabilidade,

quatro meses de queda e apenas um de crescimento.

Em mais um capítulo da apro-
ximação entre Brasil e Estados 
Unidos, o ministro da Economia 
Paulo Guedes anunciou que 
foram iniciadas formalmente 
negociações para um acordo de 
livre-comércio entre os dois pa-
íses. A informação foi divulgada 
na quarta-feira (31), logo após 
uma reunião com o secretário 
de Comércio dos EUA, Wilbur 
Ross, que está em visita ofi cial 
ao Brasil e foi recebido também 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

O encontro coincidiu com uma 
declaração do presidente Trump, 
na terça-feira, de que iria “traba-
lhar por um acordo com o Brasil”. 
O republicano também chegou 
a tecer elogios ao mandatário 
brasileiro. “Estamos ofi cialmente 
começando as negociações com 

Brasil e Paraguai cancelaram 
ontem (1º) a ata de um acordo 
entre os dois países, voltado 
para a compra de energia elétri-
ca produzida pela Usina Hidre-
létrica de Itaipu. O documento 
foi assinado pelo embaixador do 
Brasil no Paraguai, Carlos Simas 
Magalhães, e pelo embaixador 
paraguaio no Brasil, Federico 
González, em Assunção. Com 
essa medida, as áreas técnicas 
dos dois governos voltarão a ne-
gociar a contratação da energia 
de Itaipu.

O pedido de anulação da ata 
foi feito pelo governo para-
guaio, após a divulgação das 
condições do documento, o que 
desencadeou uma crise política 
no país vizinho. O Ministério das 
Relações Exteriores informou 

que acompanha “com grande 
atenção” os desdobramentos 
da crise política no Paraguai. O 
caso, que resultou na renúncia 
do chanceler Luis Castiglioni 
e do embaixador paraguaio 
no Brasil, Hugo Caballero, 
aumentou a pressão sobre o 
presidente Mario Abdo Benítez, 
que corre o risco de sofrer um 
processo de impeachment.

“Ao reiterar total respeito 
ao processo constitucional do 
Paraguai, o Brasil confi a em que 
o processo seja conduzido sem 
quebra da ordem democrática, 
em respeito aos compromissos 
assumidos pelo Paraguai no 
âmbito da cláusula democráti-
ca do Mercosul - Protocolo de 
Ushuaia”, afi rma ainda a nota 
do Itamaraty (ABr).

As áreas técnicas dos dois governos voltarão a negociar a 

contratação da energia de Itaipu.

Empresas estatais federais 
registraram lucro de R$ 24,6 
bilhões no primeiro trimestre 
de 2019, resultado 57,5% maior 
que o apurado no mesmo perí-
odo de 2018 (R$ 15,6 bilhões). 
Os números constam no 10º 
Boletim das Empresas Estatais 
Federais, divulgado ontem (1º), 
em Brasília, pela Secretaria de 
Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais do Ministé-
rio da Economia.

Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Eletrobras 
e Petrobras representam mais 
de 90% dos ativos totais e do 
patrimônio líquido das estatais 
federais.

Entre os grupos analisados, o 
maior crescimento percentual 
verifi cado foi do BNDES, que 
saiu de um lucro de R$ 2,1 

bilhões no primeiro trimestre 
de 2018 para R$ 11,1 bilhões 
no primeiro trimestre de 2019 
(aumento de 437%).

Com a venda da Transpor-
tadora Associada de Gás S.A. 
(TAG), o número de estatais 
caiu de 134 para 133 até mar-
ço. Após a edição do boletim, 
houve nova redução do número 
de empresas, totalizando atual-
mente 130 estatais. No primeiro 
trimestre, na comparação com o 
mesmo período de 2018, houve 
redução de 2,4 mil funcionários 
no quadro das estatais. As prin-
cipais reduções ocorreram nos 
Correios (1.721) e no Banco do 
Brasil (402). Parte da redução 
é resultado da implementação 
de programas de desligamen-
to voluntário de empregados 
(PDVs). A estimativa de eco-
nomia na folha de pagamentos 
é de R$ 1,1 bilhão (ABr).

A principal redução no número de funcionários

ocorreu nos Correios.

Recorde no Porto 
A movimentação de cargas pelo 

Porto de Santos atingiu em junho 
recorde para o mês, ao alcançar 
o total de 11.576.036 toneladas, 
superando em quase 5% a maior 
marca para o período, em 2017. A 
alta deveu-se à expressiva expan-
são dos embarques de milho, com 
1.242.249 toneladas, superando 
em quase 18 vezes o verifi cado em 
junho do ano passado. 

A queda nas exportações de 
commodities, principalmente 
de petróleo e soja, fez a balan-
ça comercial registrar o mais 
baixo superávit para meses de 
julho em nove anos. No mês 
passado, o país exportou US$ 
2,293 bilhões a mais do que 
importou, valor 40,8% inferior 
a julho de 2018. Desde 2010, 
o saldo não registrava níveis 
tão baixos para meses de julho 
(US$ 1,332 bilhão).

Tanto as exportações como 
as importações caíram no mês 
passado. Em julho, o país ven-
deu US$ 20,054 bilhões para o 
exterior, com recuo de 14,8% 
pelo critério da média diária 
em relação ao mesmo mês do 

Resultado é o mais fraco para o mês em nove anos.

Caio Coronel/Divulgaçãoi/Itaipu

Marcelo Camargo/ABr
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Por unanimidade, o STF deci-
diu ontem (1º) manter a liminar 
do ministro Luís Roberto Bar-
roso que suspendeu, em junho, 
trecho da medida provisória 
que devolveu ao Ministério 
da Agricultura a atribuição de 
realizar demarcações de terras 
indígenas. A decisão do STF foi 
tomada para julgar a questão 
defi nitivamente. Antes do jul-
gamento, a Câmara e o Senado 
também rejeitaram mudanças 
nas demarcações e mantiveram 
os atos com a Funai, vinculada 
ao Ministério da Justiça. 

A transferência das demar-
cações para a Agricultura es-
tava prevista na reestruturação 
administrativa realizada pelo 
governo federal em janeiro. 
No entanto, em maio, a mu-

dança não foi aprovada pelo 
Congresso, que devolveu a 
atribuição à Funai. Em junho, 
uma nova medida foi editada 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
para manter as demarcações 
na pasta da Agricultura. Em 
seguida, o ministro Barroso 
suspendeu a nova medida a 
pedido do PSB, PT e da Rede. 

Ao analisar o caso, o ministro 
concordou com os argumentos 
apresentados pelos partidos 
e afi rmou que a nova medida 
é inconstitucional. Segundo 
Barroso, o Artigo 62 da Cons-
tituição defi niu que “é vedada 
a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisó-
ria que tenha sido rejeitada ou 
que tenha perdido sua efi cácia 
por decurso de prazo” (ABr).

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso.

Nelson Jr/SCO/STF

série dessazonalizada. O levantamento mostra 
ainda que o emprego fi cou estável em junho. 
Os dados mostram que, nos últimos 12 meses, 
o indicador do emprego teve sete meses de 
estabilidade, quatro meses de queda e apenas 
um de crescimento.

“A indústria encerra o semestre sem avan-
ços em termos de atividade e emprego. Fica 
evidente que, além das medidas estruturantes, 
de longo prazo, necessárias para um novo 
ciclo de crescimento, também são urgentes e 
críticas medidas de curto prazo para estimular 
a economia. 

A redução de 0,5 ponto percentual na taxa 
Selic foi um fundamental primeiro passo nesse 
sentido. Há espaço para novas quedas. Adicio-
nalmente, medidas que facilitem e reduzam o 
custo do fi nanciamento também seriam muito 
importantes”, disse o economista da CNI Mar-
celo Azevedo (ABr).

rendimento médio dos trabalhadores, que 
também recuou 0,7% em junho na relação 
com maio. Com a queda de junho, a massa real 
de salários reverteu o crescimento verificado 

nos dois meses anteriores e é 0,8% menor do 
que a de junho do ano passado.

As horas trabalhadas na produção tiveram uma 
leve queda de 0,1% em junho frente a maio na 

Guedes: Brasil e EUA negociarão 
acordo de livre comércio

em Brasília. E uma declaração 
de Ross despertou preocupa-
ção no mercado, ao comentar 
que o sucesso do acordo de 
livre comércio com o Brasil 
dependeria de outro acordo, o 
da UE com o Mercosul.

As negociações para um 
acordo de livre comércio com 
os EUA vem na esteira de outras 
aproximações entre Brasília e 
Washington. O governo Trump 
ofi cializou o Brasil como um 
aliado militar extra-OTAN. E 
o presidente Bolsonaro tenta 
aprovar a nomeação de seu 
filho, Eduardo Bolsonaro, 
como embaixador nos EUA. 
“Depois do elogio de Trump 
na terça-feira, estou cada vez 
mais apaixonado por ele”, disse 
Bolsonaro (ANSA).
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os Estados Unidos”, disse Gue-
des. “O Brasil está procurando 
se integrar à economia mundial. 
Ficamos décadas fora de grandes 
acordos”, afi rmou. 

Bolsonaro, Guedes e Ross 
discutiram temas como os 

compromissos já assumidos 
pelos EUA de compra de 750 
mil toneladas por ano de trigo 
sem tarifas e a renovação de 
uma cota de 600 mil toneladas 
para etanol. Nenhum acordo, 
porém, foi fechado na reunião 

O governo Trump ofi cializou o Brasil como um aliado militar 

extra-OTAN.

Cancelada ata sobre 
compra de energia de Itaipu

Estatais lucraram R$ 24,6 
bilhões no 1º trimestre

STF mantém decisão sobre 
demarcação de terras indígenas

Balança comercial tem 
superávit de US$ 2,293 

bilhões em julho

ano passado. As importações 
somaram US$ 17,761 bilhões, 
redução de US$ 8,9% também 
pela média diária.

Com o resultado de julho, 
a balança comercial acumula 
superávit de US$ 28,369 bilhões 
nos sete primeiros meses do 
ano. O valor é 16,3% inferior ao 
registrado no mesmo período 
do ano passado (US$ 33,891 bi-
lhões). As exportações somam 
US$ 129,896 bilhões, retração 
de 4,7% na comparação com o 
mesmo período de 2018 pela 
média diária. As importações 
totalizam US$ 101,527 bilhões, 
recuo de apenas 0,9% pelo 
mesmo critério.

Segundo o subsecretário de 
Comércio Exterior do Ministé-
rio da Economia, Herlon Bran-
dão, a maior parte da queda do 
saldo em julho é explicada pela 
soja, cujo valor exportado caiu 
34,6% em relação ao mesmo 
mês do ano passado, e pelo pe-
tróleo, cujas vendas recuaram 
61,2% na mesma comparação. 
“Sozinhos, esses dois produtos 
responderam por 57% da queda 
do superávit comercial”, desta-
cou (ABr).


