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Terça-feira, 13 de Agosto de 2019

PESQUISA DADOS OFICIAIS SOBRE OS NÚMEROS FORAM DIVULGADOS NESTA SEGUNDA-FEIRA PELO IBC-BR, ÍNDICE MEDICO PELO BANCO CENTRAL

Economia tem segunda
retração seguida e país
pode entrar em recessão

grafia e Estatística).
No mês passado, o governo
revisou a previsão de crescimento do PIB deste ano de
1,6% para 0,8%.
PACIÊNCIA.

Esse é o segundo trimestre seguido com retração da atividade econômica. De acordo
com dados revisados, o IBC-Br apresentou retração de 0,52% no primeiro trimestre
BRASÍLIA
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A economia apresentou retração no segundo trimestre
deste ano. O IBC-Br (Índice
de Atividade Econômica do
Banco Central), (dessazonalizado (ajustado para o período) apresentou queda de
0,13% no segundo trimestre,
comparado com o período de
janeiro a março deste ano. As
informações foram divulgadas nesta segunda-feira, em
Brasília, pelo Banco Central.
Na prática, esses números
podem indicar o início de
uma recessão técnica da economia brasileira.
Esse é o segundo trimestre
seguido com retração da atividade econômica. De acordo com dados revisados, o
IBC-Br apresentou retração
de 0,52% no primeiro trimestre, comparado ao período de
outubro a dezembro de 2018.
De janeiro a junho deste
ano, o indicador acumula
crescimento de 0,62% (sem
ajustes), na comparação com
o primeiro semestre de 2018.
Em 12 meses, a expansão
chegou a 1,08%.
Em junho, o IBC-Br registrou crescimento de 0,30% na
comparação com maio (dado
dessazonalizado). Na comparação com junho de 2018,
houve queda de 1,75%.
O IBC-Br é uma forma de
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Recessão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prega ‘paciência’, para a recuperação do país
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“Não trabalhem contra o
Brasil, tenham um pouco
de paciência”
Idem

entrar em recessão
PACIÊNCIA
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, pediu
tempo para trabalhar

B

avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda
o BC a tomar decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic.
O índice incorpora informações sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:
indústria, comércio e serviços
e agropecuária, além do volume de impostos.
No entanto, o indicador oficial sobre o desempenho da
economia é o PIB (Produto
Interno Bruto), soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, calculado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geo-

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, defendeu nesta
segunda políticas de liberalização econômica e pediu paciência para que as reformas
comecem a mostrar resultado
na recuperação do país.
“Dê um ano ou dois, dê um
governo, dê uma chance de
um governo de quatro anos
para a liberal-democracia. Não
trabalhem contra o Brasil, tenham um pouco de paciência”,
disse Guedes durante um seminário sobre a Medida Provisória da Liberdade Econômica
(MP 811/2019) no STJ (Superior Tribunal de Justiça), em
Brasília.
Em sua fala, Guedes fez uma
longa defesa de políticas liberais contra o “atraso cognitivo”
que, segundo ele, nos últimos
30 anos de social-democracia,
levou o Brasil de uma economia dinâmica à estagnação.
“Espera quatro anos, vamos
ver se melhora um pouco, nos
deem chance de trabalhar também”, afirmou.
O ministro defendeu três
pontos que julga cruciais na
MP de Liberdade Econômica:
a redução da burocracia para
quem deseja empreender, a
limitação de “abusos do Estado” em sua intervenção do
ambiente econômico e a garantia da segurança jurídica
de contratos.
A MP 811 está prevista para
ser votada na terça no plenário
da Câmara. O relator da matéria, deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), também presente
ao seminário no STJ, disse ao
chegar ter feito alterações no
texto “para diminuir atritos”.
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0,13

POR CENTO
foi o índice de retração
da atividade econômica
brasileira no segundo
trimestre deste ano

JUSTIÇA BOLSONARO HAVIA EXONERADO 11 MEMBROS DO MECANISMO NACIONAL

SELIC

ECONOMIA

Liminar anula exoneração
de peritos contra tortura

Previsão é de
juros a 5% no
final do ano

Brasil cai seis
pontos em
indicador

DADOS. O mercado financeiro

VALORES. O Brasil registrou

AÇÃO. Uma liminar concedi-

da pela 6ª Vara Cível da Justiça Federal do Rio de Janeiro
anulou parcialmente um decreto assinado em junho pelo
presidente da República, Jair
Bolsonaro, que exonerou 11
peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura. Com a decisão, eles
deverão ser reintegrados às
suas funções. A decisão é pro-

visória. Procurada pela AGU
(Agência Brasil, a Advocacia
Geral da União) informou que
“ainda não foi intimada da decisão e deverá apresentar o recurso cabível tão logo seja notificada”. “Não é difícil concluir a
ilegalidade patente do Decreto
em tela, uma vez que a destituição dos peritos só poderia se
dar nos casos de condenação
penal”, registra a decisão.
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Divulgação

Liminar. Integrantes vão ser
reintegrados para as funções

continua reduzindo a projeção
para a taxa básica de juros, a
Selic, ao final deste ano. Segundo o boletim Focus, pesquisa divulgada todas as semanas pelo Banco Central, a
previsão é que a taxa encerre
2019 em 5% ao ano. Na semana
passada, a expectativa tinha
caído de 5,5% para 5,25%.
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queda de 6 pontos no ICE
(Indicador de Clima Econômico) da América Latina, passando de 56,5 para 50 pontos
entre abril e julho de 2019. O
levantamento é feito pelo Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV) em parceria com
o instituto alemão Ifo.
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