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Economia
INDÚSTRIA Fechamento do Estaleiro Atlântico Sul no início de agosto e crise na Argentina explicam o segundo pior resultado do País

Produção despenca no Estado
dução”, observa.
O economista diz que o resultado negativo de julho surpreendeu porque, tradicionalmente, o segundo semestre
costuma ser melhor do que o
primeiro e a reação começa a
aparecer logo em julho. “Mas
acreditamos que ela ainda vai
acontecer porque agora em setembro começou a colheita
da safra da cana-de-açúcar e
a atividade tem uma participação importante no setor de
produtos alimentícios, que
tem um peso de 29,24% na indústria de transformação do
Estado”, contextualiza.
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A

produção industrial
de Pernambuco despencou 10,2% em julho, na comparação com o
mesmo período do ano passado. Com o resultado, o Estado
cravou o segundo pior desempenho do País, atrás apenas
do Espírito Santo (-14,2%).
Dos 13 segmentos industriais
analisados, a indústria pernambucana apresentou queda em sete, com destaque para a construção naval, que assistiu ao fechamento do Estaleiro Atlântico Sul (EAS) no
início de agosto e apresentou
um recuo de 74,5% em relação a julho de 2018. No Brasil,
a produção industrial caiu
2,5% no período. O resultado
foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Ao longo dos sete primeiros
meses do ano, a produção industrial de Pernambuco teve
comportamento instável, com
crescimento positivo nos dois
primeiros meses, queda, crescimento e depois três quedas
consecutivas. Na avaliação
do coordenador do Núcleo de
Economia da Federação das
Indústrias de Pernambuco
(Fiepe), Cézar Andrade, além
do resultado negativo da indústria naval, o agravamento
da crise argentina também
contribuiu para o resultado
negativo.
“O freio nas exportações para o país fez com que alguns
setores diminuíssem a produção, a exemplo dos produtos
químicos, borrachas e plásticos. No ano passado, o desempenho desses segmentos estava bem melhor, enquanto este ano se percebe uma queda
nas vendas externas e na pro-

Resultado
negativo de julho
surpreendeu por
ser no 2º semestre

RUIM De 13 setores, sete apresentaram queda em Pernambuco. Construção naval recuou 74,5%

O presidente do Sindicato
das Indústrias do Açúcar e do
Álcool
de
Pernambuco
(Sindaçúcar-PE),
Renato
Cunha, adianta que a estimativa é de uma safra 9% superior a 2018/2019, com a produção saltando de 11,4 milhões
para 12,5 milhões de toneladas de cana. “A demanda por
etanol está aquecida e a estimativa é que a produção atinja 400 milhões de litros e os
empregos cheguem a 60 mil
postos diretos”, calcula o executivo.
No acumulado do ano, a indústria de Pernambuco apresenta queda de 1,6% na pro-

ENERGIA

dução industrial, mas a estimativa do economista da Fiepe é que o exercício ainda feche com resultado positivo.
Em 2018, o setor comemorou
crescimento de 4,1%.

BRASIL

No País, o setor industrial
caiu 2,5% e sete dos quinze locais pesquisados acompanharam essa queda. Além de Espírito Santo (-14,2%) e Pernambuco (-10,2%) com as maiores
quedas, a região Nordeste
(-7,9%), Minas Gerais (-6,5%),
Bahia (-5,6%), Mato Grosso
(-3,2%) e São Paulo (-2,7%)
completaram o conjunto de locais com recuo na produção
em julho, na comparação
com igual mês de 2018. Por
outro lado, as maiores altas foram no Paraná (4,8%) e no
Rio de Janeiro (4,8%).
Analisando os resultados
do IBGE, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (IEDI), apontou
que a tendência do setor é caminhar para um ano sem crescimento. “A produção da indústria não cresce desde o final do ano passado, o que
vem significando uma clara
interrupção de sua trajetória
de recuperação antes mesmo
de sequer compensar aquilo
que perdeu no triênio de crise
2014-2016. Depois de um primeiro semestre recessivo, a segunda metade de 2019 começou também no vermelho:
-0,3% em julho frente a junho, já descontados os efeitos
sazonais. Resultado disso é
que o nível de produção do setor em julho é o mesmo de
abril de 2017, quando a indústria mal tinha voltado a crescer”, diz em carta.
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Geração eólica bate recorde Caixa prorroga

Agência Estado

S

ÃO PAULO e BRASÍLIA –
O Nordeste registrou novo recorde de geração média diária de energia eólica na
última sexta-feira, 6, ao produzir 8.722 MW médios, volume
que atendeu 87% da carga da região no dia, informou ontem o
Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS). O fator de capacidade das eólicas da região chegou a 74%.
Conforme o operador, o recorde decorreu da intensificação
do sistema de alta pressão que
atuou no litoral do estado da Bahia, o que proporcionou geração eólica mais elevada, principalmente, nos estados da Bahia, Piauí e Pernambuco.
O recorde anterior de geração
média no Nordeste havia ocorrido em 26 de agosto, quando foram produzidos 8.650 MW médios. O País vive atualmente a
“safra de ventos”, quando sazonalmente a produção de energia proveniente das usinas
eólicas é maior. Anteriormente,
especialistas da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) já haviam sinalizado que setembro seria um mês
tão bom quanto agosto ou até
melhor.

URÂNIO

Paralisada há cinco anos, a
mineração de urânio será retomada no Brasil em 2020, afirmou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que trata o assunto como prioridade.

NORDESTE Sistema de alta pressão gerou ventos mais fortes na Bahia, Piauí e em Pernambuco

Ministro de Minas
e Energia, Bento
Albuquerque disse
que retomada de
produção de
urânio é assunto
prioritário

Com o Orçamento da União
apertado e sem espaço para investimentos, a alternativa será a
viabilização de parcerias entre
empresas privadas e a Indústrias Nucleares do Brasil (INB),
estatal que produz para as Usinas de Angra 1 e Angra 2, da Eletronuclear.
Criada oficialmente em 1988,
a INB era um braço da antiga
Nuclebrás, fundada para cumprir o acordo nuclear Brasil-Alemanha. A empresa domina o ciclo do combustível nuclear, que
inclui mineração, beneficiamento, enriquecimento e produção
do combustível que abastece as
usinas. A fábrica fica em Rezende (RJ), e as minas, em Caetité

(BA). Há ainda um projeto de mineração a ser implantado em
Santa Quitéria (CE). Mas, por
causa de questões ambientais,
há cinco anos o Brasil não extrai um grama de urânio, que
tem sido importado, apesar de o
País deter a sexta maior reserva
do mundo.
Além dos problemas de licenciamento, a INB não consegue
expandir sua unidade de produção de combustível por falta de
dinheiro. “A INB não vende o
combustível? Vende. A Eletronuclear paga? Paga. E o dinheiro
vai para onde? Para o Tesouro,
porque ela é uma estatal dependente, e não volta. Olha que ciclo perverso”, disse o ministro.

prazo de FGTS
A

Caixa Econômica Federal prorrogou o prazo para os clientes com contacorrente no banco autorizem o
crédito automático e antecipado
de até R$ 500, por conta vinculada, do saque emergencial ou imediato do FGTS. O banco havia determinado que os correntistas deveriam ter autorizado o depósito
até o dia 25 de agosto para receberem antecipadamente o dinheiro diretamente na conta.
Agora, a nova data limite vai
até 4 de outubro, mas depende
do aniversário do trabalhador.
Quem optar pelo crédito em
conta a partir do dia 5 de outubro receberá os valores do saque
imediato FGTS em até 20 dias. A
opção dará direito ao correntista
de receber o dinheiro entre 13 de
setembro e 9 de outubro, dependendo do mês de seu aniversário. Quem tem poupança na Caixa não precisa autorizar porque
o crédito é automático.
O prazo, no entanto, para

quem nasceu entre janeiro e
abril e não deu a autorização acabou no último dia 8. Assim,
quem ainda não autorizou o depósito não poderá receber na
próxima sexta-feira, dia 13. Neste caso, o correntista que autorizar agora receberá na data seguinte do calendário, ou seja,
em 27 de setembro (junto com os
nascidos entre maio e agosto),
de acordo com a Caixa.

MONOPÓLIO

O Ministério da Economia estuda o fim do monopólio da Caixa na gestão do FGTS, que é
uma poupança forçada feita pelos trabalhadores, e planeja uma
reformulação na forma como
são feitos os aportes no programa de habitação popular Minha
Casa Minha Vida. O banco estatal, responsável pela gestão do
FGTS desde 1990, recebe 1% dos
ativos do fundo para fazer esse
trabalho. Em 2018, isso representou R$ 5,1 bilhões.

