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Revisão de projeções incluirá “mais inflação” e “menos PIB”

Depois de uma semana marcada pelas divulgações de 
aumento na tarifa de energia e atividade ligeiramente 

abaixo das expectativas, analistas revisaram suas projeções 
para incorporar “mais inflação”, principalmente em 2021, e 
“menos PIB”, sobretudo em 2022. Para o ano que vem, eles 
ainda divergem a respeito das chances de estagflação - qua-
dro em que a atividade fica parada ou até cai, mas há inflação 
elevada.

Pesquisa realizada ontem (2) pelo Valor com 50 instituições 

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, mu-
dou sutilmente o discurso que vinha adotando sobre a 

possibilidade de racionamento no Brasil diante a crise hidroe-
nergética.

Em entrevista à Globonews, Albuquerque disse que “é difícil 
prever o futuro” ao ser questionado sobre a possibilidade de 
racionamento compulsório de energia elétrica.“É difícil prever 
o futuro. Nós trabalhamos com cenários, modelagens, e os 
cenários de hoje apontam que não teremos necessidade de 
adotar racionamento seja em outubro ou em novembro. Temos 
oferta de energia suficiente e teremos condições sim se conti-
nuarmos dessa forma”, pontuou.

“É difícil prever o futuro”, diz ministro sobre racionamento

Ele reiterou ainda que o sistema elétrico é monitorado a todo 
momento, bem como as medidas aplicadas.“Se forem necessá-
rias novas medidas? Vamos avaliar e implementar”.

Nesta semana, o governo lançou o programa de redução vo-
luntária da demanda para incentivar o racionamento de energia 
no mercado cativo. Segundo Albuquerque, a iniciativa está “indo 
muito bem”, mas não deu maiores detalhes sobre a quantidade 
de empreendimentos inscritos no programa ou quanto de ener-
gia vem sendo ofertada pelos grandes consumidores aptos.

Também não deixou claro se haverá um prazo para que o go-
verno avalie o impacto do programa voluntário para os consumi-
dores cativos.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º) 
a Medida Provisória 1050/21, que aumenta de 10% para 

12,5% a tolerância para o excesso de peso por eixo de ônibus 
de passageiros e de caminhões de carga sem aplicação de pe-
nalidades. A matéria será enviada ao Senado.

De acordo com o substitutivo do relator, deputado Vicenti-
nho Júnior (PL-TO), os veículos ou combinações de veículos 
(carretas com reboques, por exemplo) de peso bruto total re-
gulamentar igual ou inferior a 50 toneladas deverão ser fiscali-
zados apenas quanto aos limites de peso bruto total ou de peso 
bruto total combinado (caminhão mais o reboque), cuja tole-
rância fixada pela lei é de 5%. As mudanças são feitas na Lei 
7.408/85.“A ideia é facilitar o transporte de mercadorias, evitar 
o desabastecimento interno e ampliar a oferta para o mercado 
externo”, afirmou Vicentinho Júnior.

No caso de veículo fiscalizado de até 50 toneladas ultrapassar 

Câmara aprova MP que amplia tolerância para pesagem de caminhões

O crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal bateu re-
corde em agosto. O banco, que concentra cerca de dois 

terços do crédito para o setor em todo o país, registrou a contra-
tação de cerca de R$ 14 bilhões no mês passado, alta de 33,3% 
em relação ao mesmo mês do ano passado.

Este foi o maior volume de empréstimos imobiliários da ins-
tituição financeira em um único mês. O recorde anterior havia 
sido registrado em junho deste ano, quando as contratações ha-

Crédito imobiliário da Caixa bate recorde em agosto

viam alcançado R$ 13,1 bilhões. A maior parte dos empréstimos 
imobiliários em agosto foi contratada com recursos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que totalizou cer-
ca de R$ 9 bilhões em agosto, com alta de 70,1% em relação a 
agosto de 2020. 

Destinado a famílias com renda mensal a partir de R$ 5 mil, o 
SBPE financia a compra de até 80% do valor do imóvel, com 35 
anos para pagar.

a tolerância máxima do peso, o texto determina que esse veícu-
lo também seja fiscalizado quanto ao excesso de peso por eixo, 
aplicando-se as penalidades de forma cumulativa, respeitada a 
nova tolerância máxima por eixo.

Enquanto o texto original da MP permitia ao Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) regulamentar o tema desde a edição 
da MP, o relatório de Vicentinho Júnior prevê que o excesso de 
peso dos veículos será regulado somente a partir do encerra-
mento do prazo de vigência da lei, limitado a 30 de setembro de 
2022. No entanto, o relator criou uma transição, especificando 
que a fiscalização de trânsito deverá observar, para fins de au-
tuação, os mesmos limites aumentados pela MP até o regula-
mento.

Veja documento completo aprovado no link: Clique Aqui

Fonte: Agência Câmara de Notícias

financeiras e consultorias aponta para alta de 5,2% no Produto 
Interno Bruto (PIB) de 2021, um pouco abaixo da previsão de 
5,3% colhida com 64 casas antes do anúncio do desempenho 
da atividade no segundo trimestre do ano. Na quarta-feira, o 
IBGE informou que o PIB caiu 0,1% de abril a junho, contra 
expectativa de 0,2%. 

O BTG Pactual, por exemplo, não alterou sua projeção de 
5,3%, mas reconhece que o balanço de riscos, agora, indica 
algo se aproximando de 5%.

Feriado altera expediente na ASPACER

Devido ao feriado de 7 de Setembro, Independência do 
Brasil, celebrado na próxima semana, a ASPACER não 

terá expediente administrativo na segunda-feira (6) e terça-
-feira (7) de setembro. Já a CoopAspacer, seguirá o crono-
grama bancário e terá expediente normal na segunda-feira, 
e na terça-feira, estará fechada devido ao Feriado Nacional. 
O atendimento será retomado normalmente, em ambas as 
entidades, partir de quarta-feira (8)

Após três meses de recuos, vendas internas de produtos químicos crescem em 
julho de 2021

O volume de vendas internas dos produtos químicos de 
uso industrial registrou no mês julho um crescimento 

expressivo de 14,89%, invertendo a trajetória de três meses 
consecutivos de recuos. O IGQ-P Abiquim-FIPE também mos-
trou que a produção teve desempenho positivo no mesmo 
período, com crescimento de 5,64% sobre o mês anterior. 
Vale destacar a realização de paradas programadas para ma-
nutenção entre abril e junho, que acabaram por impactar os 
resultados dos volumes de produção e de vendas internas 

realizadas no período. 
O índice de utilização da capacidade instalada alcançou 72% 

no mês de julho deste ano, cinco pontos acima do valor regis-
trado no mês anterior, em decorrência do retorno de operação 
após as paradas nos meses anteriores, em especial nos esta-
dos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. No que se 
refere ao índice de preços, após doze meses de altas consecu-
tivas, o IGP Abiquim-FIPE registrou recuo de 3,13% no último 
mês de análise. 
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