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Safra
A produção de grãos no 
Brasil deve chegar a 273,8 
milhões de toneladas na 
safra 2020/21, de forma 
a bater, novamente, o re-
corde com um crescimen-
to de 6,5% em relação à 
safra anterior, percentual 
que corresponde a um 
aumento de 16,8 milhões 
de toneladas. Os dados 
foram divulgados pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). 
Segundo a Conab, o des-
taque deve-se, sobretudo, 
à “consolidação do plantio 
das culturas de segunda 
safra e início de semea-
dura das culturas de in-
verno, com sustentação 
no aumento geral de 68,5 
milhões de hectares e boa 
performance da soja e do 
milho”. O número apre-
senta um aumento de 1,5 
milhão de toneladas na 
comparação com a pre-
visão anterior – aumento 
sustentado principalmen-
te pelo crescimento de 
1,1% na área plantada 
de milho segunda safra. 
Houve também ganho na 
produtividade da soja. 
Segundo o diretor de Po-
lítica Agrícola e Informa-
ções da Conab, Sergio De 
Zen, os números devem 
ser comemorados, em 
especial, se for levado em 
consideração que o perío-
do atual é de “crise sem 
antecedentes, que realça 
a imprevisibilidade em 
relação ao futuro”.

**

Poupança
Pelo terceiro mês segui-
do, a aplicação financeira 
mais tradicional dos bra-
sileiros registrou retirada 
líquida de recursos. Em 
março, os investidores re-
tiraram R$ 5,83 bilhões a 
mais do que depositaram 
na caderneta de poupan-
ça. A retirada líquida é a 
maior registrada para me-
ses de março desde 2017, 
quando os investidores ti-
nham sacado R$ 5 bilhões 
a mais do que tinham 
depositado. Em março do 
ano passado, os brasilei-
ros tinham depositado R$ 
12,57 bilhões a mais do 
que tinham retirado da ca-
derneta. Com o desempe-
nho de março, a poupança 
acumula retirada líquida 
de R$ 27,54 bilhões nos 
três primeiros meses do 
ano. Essa é a maior re-
tirada acumulada para o 
primeiro trimestre desde 
o início da série histórica, 
em 1995. Neste ano, o fim 
do auxílio emergencial 
intensificou a retirada. Ao 
longo de oito meses em 
2020, a Caixa Econômica 
Federal depositou o bene-
fício em contas poupança 
digitais, que acumulavam 
rendimentos se não mo-
vimentados. Com o fim 
do programa, beneficiá-
rios que eventualmente 
conseguiram acumular 
recursos nas contas pou-
pança passaram a sacar 
o dinheiro. A expectativa 
é que a poupança passe 
a registrar captações lí-
quidas a partir de abril, 
com o retorno do auxílio 
emergencial.

**

Superávit
Uma mudança de meto-
dologia multiplicou em 
quase cinco vezes o supe-
rávit da balança comercial 
(exportações menos im-
portações) em 2021. O re-
sultado positivo nos três 
primeiros meses deste 
ano passou de US$ 1,648 
bilhão para US$ 7,948 
bilhões, por causa da re-
tirada de importações 
fictícias de plataformas 
de petróleo que apareciam 
nos números anteriores. 
Segundo o Ministério da 
Economia, a mudança, 
que atendeu a recomen-
dações internacionais, 
aumentará a qualidade 

e a transparência das 
estatísticas. Toda a série 
histórica, com início em 
1997, foi revisada. A alta 
no saldo comercial em 
2021 foi compensada com 
a redução de 16,5% do su-
perávit comercial apurado 
entre 1997 e 2020. Entre 
as mudanças no cálculo 
da balança comercial, 
a de maior impacto é a 
exclusão de operações 
meramente contábeis. O 
principal exemplo consis-
te na exportação e impor-
tação de plataformas de 
petróleo e equipamentos 
associados registrados 
em subsidiárias da Petro-
bras no exterior, mas que 
nunca chegaram a sair 
do país.

**

G20
“O Brasil avança nas re-
formas econômicas que 
pretendem gerar uma 
recuperação sustentada”, 
disse o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, em re-
união do G20, grupo das 
20 maiores economias do 
planeta. O ministro citou 
medidas aprovadas nas úl-
timas semanas pelos par-
lamentares, como a auto-
nomia do Banco Central, 
a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) Emer-
gencial e a liberalização 
dos setores de saneamen-
to e gás natural. Guedes 
também citou o leilão de 
22 aeroportos que arre-
cadou R$ 3,3 bilhões. O 
ministro participou vir-
tualmente de reunião de 
ministros de Finanças e 
presidentes dos Bancos 
Centrais do G20. Assim 
como no encontro com os 
ministros do Brics (grupo 
formado por Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África 
do Sul), Guedes voltou a 
defender a vacinação em 
massa contra a covid-19 
e disse que a recuperação 
nacional e global depende 
da imunização e do avanço 
de reformas. Em seu dis-
curso, ele destacou que 
mais de um terço da força 
de trabalho formal no Bra-
sil recebeu apoio direto 
durante o período mais 
agudo da crise econômica 
gerada pela pandemia de 
covid-19.

**

Indústria
A produção industrial re-
cuou em dez dos 15 locais 
pesquisados pelo Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) 
na passagem de janeiro 
para fevereiro deste ano. 
As maiores quedas fo-
ram observadas no Ceará 
(-7,7%), Pará (-7,4%) e 
Bahia (-5,8%). Também 
apresentaram recuos na 
produção os estados do 
Paraná (-2,5%), Santa Ca-
tarina (-1,5%), São Paulo 
(-1,3%), Rio Grande do 
Sul (-1,1%), Pernambu-
co (-1,1%) e Amazonas 
(-0,9%). A Região Nordes-
te, única que é analisada 
em seu conjunto, teve 
uma perda de 2,6% no 
período. Por outro lado, 
cinco estados tiveram 
alta: Mato Grosso (7,3%), 
Espírito Santo (4,6%), 
Goiás (2%), Rio de Janei-
ro (1,9%) e Minas Gerais 
(0,5%). Na comparação 
com fevereiro de 2020, 
também foram observa-
das quedas em dez dos 
15 locais, com destaque 
para Bahia (-20,9%), Pará 
(-11,4%) e Espírito Santo 
(-10,1%). Cinco locais ti-
veram alta, sendo a maior 
delas registrada em Santa 
Catarina (8,1%) e Rio 
Grande do Sul (7,9%).No 
acumulado do ano, oito 
dos 15 locais tivera alta, 
sendo as mais acentuadas 
nos estados de Santa Ca-
tarina (9,5%) e Rio Gran-
de do Sul (8,4%). Entre 
os sete locais com queda, 
a maior foi observada na 
Bahia (-18%).
 

Poços de Caldas, MG 
– Da Redação  - A prefei-
tura publicou, no Diário 
Oficial do Município des-
ta quinta-feira (8), a no-
tificação de recebimento 
de recursos federais, 
estaduais e também de 
doações. A divulgação 
é para conhecimento da 
comunidade, partidos 
políticos, Sindicatos de 

Repasses do Fundeb, FPM e para 
covid somam R$ 15 mi em março

Trabalhadores e enti-
dades empresariais. Os 
valores foram recebidos 
através do Banco do Bra-
sil e da Caixa Econômica 
Federal durante o mês de 
março.

Dentre os valores rece-
bidos está o repasse fede-
ral de R$ 10.799.740,84 
do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 

Educação Básica (Fun-
deb). Para o combate à 
pandemia do novo coro-
navírus foram disponibi-
lizados R$ 1.968.000,00. 
Do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) foi 
repassado o valor de R$ 
2.991.415,79.

Outros recursos de 
grande porte recebidos 
são da Atenção à saúde 

da população (FNS - R$ 
5.470.381,63). O Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Emergência (Samu) 
recebeu R$ 152.425,00 
da Secretaria de Saúde 
do Estado e do Fundo Na-
cional da Saúde (FNS). 
A soma dos repasses do 
Fundeb, do FPM e para o 
combate à covid-19 é R$ 
15.759.156,63.

 Avenida João Pinheiro recebe 
manutenção e poda de vegetação

Poços de Caldas, MG - 
A Secretaria de Serviços 
Públicos está realizando 
serviços de poda de ve-
getação e corte de grama 
na avenida João Pinheiro. 
Devido à extensão da ave-
nida, os trabalhos devem 
durar pelo menos 15 dias. 
Primeiro a equipe do Par-
ques e Jardins faz o senti-
do bairro/centro, e depois 
volta, no sentido centro/
bairro, concluindo todo o 
serviço. Para a execução 
da poda, é necessário a 
interdição de uma pista. 
Portanto, os motoristas de-
vem ter cautela ao passar 
pelo local.

De acordo com o secretá-
rio-adjunto de Serviços Pú-
blicos Anderson Santos, foi 
criada uma equipe especial 
para manutenção da João 
Pinheiro, por se tratar de 
uma das principais vias 
de acesso à cidade. Junto 
com os trabalhos da equi-
pe do Parques e Jardins, 
servidores da Divisão de 
Limpeza Urbana realizam 
diariamente a limpeza da 
avenida.

PODAS NO CENTRO
Outra ação da Divisão 

de Parques e Jardins está 
ocorrendo, em parceria 
com a DMEE, no centro da 
cidade. Trata-se da poda 
de árvores de maior porte, 
cujos galhos atrapalham 
a fiação elétrica, a ilumi-
nação pública e a sinali-
zação de trânsito. Nesta 
parceria, a DMEE cede um 
caminhão com cesto, que 
permite ao servidor alcan-
çar os galhos mais altos 
das árvores. Essa equipe 
de poda passou por capa-
citação e é especializada 
no serviço. O trabalho no 
centro teve início no dia 29 
de março. Na manhã desta 
quinta, 8, foi efetuada a 

LIMPEZA da avenida é realizada diariamente

EQUIPE do Parques e Jardins está roçando a vegetação e também realiza a poda de árvores

poda das árvores na rua 
Pernambuco, no trecho 
em frente ao Fórum, sendo 

necessário o fechamento 
da rua. A ação terá conti-
nuidade em todo o centro 

da cidade e também nos 
bairros, onde o serviço for 
necessário.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Dólar cai para R$ 5,57 
e fecha no menor valor 
em duas semanas

Agência Brasil - Num 
dia de otimismo no mer-
cado financeiro, o dólar 
voltou a fechar abaixo 
de R$ 5,60 e atingiu o 
menor valor em mais de 
duas semanas. A bolsa 
de valores emendou a 
segunda alta consecutiva 
e encerrou acima dos 118 
mil pontos pela primeira 
vez desde meados de fe-
vereiro.

O dólar comercial fe-
chou esta quinta-feira 
(8) vendido a R$ 5,574, 
com recuo de R$ 0,069 
(-1,23%). Na mínima do 
dia, por volta das 14h30, 
a cotação alcançou R$ 
5,54. O real teve hoje o 
melhor desempenho en-
tre as principais moedas 
globais. A cotação está 
no menor nível desde 23 
de março, quando tinha 
fechado a R$ 5,516.

O clima favorável tam-
bém se refletiu no merca-
do de ações. O índice Ibo-
vespa, da B3, encerrou o 
dia aos 118.323 pontos, 
com alta de 0,59%. Pela 
manhã, o indicador ope-

rava em baixa, mas rever-
teu o movimento a partir 
do início da tarde. Com 
ganhos pelo segundo dia 
seguido, o índice atingiu 
o patamar mais alto desde 
19 de fevereiro.

A sessão foi dominada 
pelo alívio nos mercados 
globais após discurso do 
presidente do Federal Re-
serve (Fed), Banco Cen-
tral dos Estados Unidos, 
Jerome Powell. Em reu-
nião do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e do 
Banco Mundial, ele disse 
que a autoridade mone-
tária norte-americana 
está longe de reduzir o 
apoio à maior economia 
do planeta.

A declaração reduziu 
os juros dos títulos pú-
blicos norte-americanos, 
considerados os inves-
timentos mais seguros 
no mundo. Taxas mais 
baixas nos papéis dos 
Estados Unidos aumen-
tam a disposição dos in-
vestidores em aplicar em 
países emergentes, como 
o Brasil.


