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O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, 
afirma que já estão sendo discutidas medidas para 

amenizar o futuro impacto, nas tarifas de energia, do maior 
acionamento de usinas térmicas para garantir a segurança 
do abastecimento em momento de baixa no volume dos re-
servatórios de grandes hidrelétricas. 

“Já estamos pensando, sim, junto com Aneel [Agência Na-

Governo estuda amenizar impacto da crise em tarifa de energia

cional de Energia Elétrica], Ministério da Economia, e também 
com a Câmara de Comercialização de Energia (CCEE), em me-
didas que deverão ser adotadas ao longo 2021 e 2022 para 
que as tarifas continuem num patamar que possa ser absor-
vido”, disse ontem o ministro, pouco depois de ter conduzido 
reunião com autoridades do setor para atualizar o diagnóstico 
da crise. 

Pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) e o Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Ciesp), entre os dias 6 e 14 de maio, 
com cerca de 400 empresários do setor, aponta moderado oti-
mismo e ao mesmo tempo, preocupação com os fatores que 
oneram a produção. De acordo com o levantamento Rumos 
da Indústria Paulista, as perspectivas para o final de 2021 são 
de crescimento médio de 10,2% das vendas e estabilidade 
no quadro de colaboradores, com variação positiva de 0,3%. 
Com relação aos custos, o aumento deve ser de 28,5%, em 

Vendas das indústrias paulistas devem crescer 10% este ano

relação ao ano 2020, conforme média ponderada dos entrevis-
tados.

Segundo Rafael Cervone, vice-presidente da Fiesp e do Ciesp, 
a indústria paulista começou o ano com um certo otimismo. 
“Vendas, foi um item que chamou a atenção, já que 51% dos 
empresários estavam prevendo aumento em comparação ao 
ano anterior. Isso se deu, principalmente, devido ao arrefeci-
mento dos casos de Covid-19 no período”, avalia. Entretanto, 
com a segunda onda de contágio, o crescimento até maio não 
foi tão grande quanto o esperado, alcançando apenas 0,7%.

Balança comercial tem melhor saldo da história para meses de maio

Beneficiada pelo início da safra e pela alta das commodi-
ties (bens primários com cotação internacional), a balan-

ça comercial registrou o melhor saldo da história para meses 
de maio, desde o início da série histórica, em 1989. No mês 
passado, o país exportou US$ 9,291 bilhões a mais do que 
importou.  

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia avaliou que o resultado do Produto Interno Bru-

to (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país), do 
primeiro trimestre de 2021, de 1,2%, “mostra a forte recupe-
ração da atividade econômica, mesmo com o recrudescimento 
da pandemia”.  De acordo com a secretaria, os indicadores de 

PIB do primeiro trimestre mostra recuperação econômica, diz SPE

mais alta frequência, diários e mensais, mostram que a economia 
brasileira continua se recuperando no início deste ano.

Conforme a SPE, os especialistas têm revisado as suas proje-
ções para 2021, após os resultados mais recentes, e ampliando as 
projeções de crescimento. A média era de 3% e passou para cerca 
de 4% nos últimos três meses.

O saldo é 35,9% maior que em maio de 2020. No último mês, 
as exportações somaram US$ 26,948 bilhões, alta de 46,5% so-
bre maio de 2020 pelo critério da média diária. As exportações 
bateram recorde histórico para todos os meses desde o início da 
série histórica, em 1989. As importações totalizaram US$ 17,657 
bilhões, alta de 57,4% na mesma comparação.

Amanhã (3) feriado nacional de Corpus Christi e na sexta-
-feira, (4) não haverá expediente administrativo na sede 

da ASPACER. Já a CoopASPACER, abrirá normalmente na sexta-

Feriado altera atendimento nesta semana na ASPACER e na CoopASPACER

-feira seguindo o mesmo calendário das instituições bancárias. 
Na segunda-feira (7), o atendimento segue normal em ambas as 
entidades. 


