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Prévia do PIB tem alta de 1,31% no país"
)'
EM FEVEREIRO

Atividade econômica
avançou pelo
segundo mês
consecutivo de 2017
BRASILIA
111 Agènc,
illiVidilde econômica atam
coa pelo segundo inés monSl,lartivo no Brasil, indicaram dados divulgados ontem
pelo Banem Central. Favorecido
por mudanças melodologiças,
índice de atividade da instituição, o 1Visor, subiu 131%
em fevereiro ares o inés arde'Sol; na serie com ajustes soãonais. iipus rei regisn'ado alia

A

de 0,62% em jamint. Rau isso,
indicador atingiu os 135,42
pontos, o maior nivel desde dezembro de 201S.
Conhecido coai° "prévia do
BC para 01'1,010Di lurem° liri»lo (3,1331", o IBC•ltr Sente sorna
paratucu,' para avaliar ritmo da economia brasileira ao
longo dos rnescs. O resultado
de fevereno, que fiem acima
do que projetava o mercado
imanceir0 çaita de Ç.1.505E), Ai
bern recebido pelo governo.
Durante evento em Brasília, o
mirásn'o da Fazenda, ller»»iqsre
Me»» cites, destacou que Tia há
dados bastante otimistas em
relação ao primeiro trimestre".
isca melhora da titividade
medida pelo IBC-Br nos dois
pri Meiros meses de 2017, nu

entanto, esta em parte ligada a
mudanças ineloclologieus feitas
/12 SCILIDISDOZISSaelth 1/C10121510UTO
de Ge(ignsfia e nu-tl,fica ur,Gn eill suas pesquisas
para PS selares de vantio e servums. As nov-as inetodulugias
contriboirada para resultados
mais faturavois nos dados do
instituto e nos da IBC:-Bn
"Os números estão sorveenciendo.1)etemos ler um pri•
oleiro trimestre muito melhor
que ti previsto. Nfolto desse
desempenho tern ater com as
revisées nas pesquisas (IC Valbjo e de serviços do 1911E2 disse
economista-chefe da
métrica loveslimemos,NehAn
Camargo ROSJ. A piovisào
atual ela instituição é de que o
PIB crescerá 0,29s de janeiro a

Economistas
acreditam que
Brasil sairá da
recessão no 1°
trimestre do ano

março, mas l'sSiC dirnent, de
acordo com Rosa, tende a ser
mvisacio pam cima.
Para a eminomista•chefe da
Rosenberg Assoctados,
'Cama, os dados doll3C-Br de tesorrira reforçam a percepção
de que °Pais saga da recessEt°
tecnica no primeiro trimestre
do ano, comerem:Intento de ao
inclino 0,2% o possibilidade de
alta em Mimo de 0,5%. "O dado do IBC-Br de fevereind veio
muito bom, ate melhor do que

a P111 d'esquisa Mensal de ttoinérciol e a PMS (Pesquisa Mensal de Serviços do mcniinharn
iipontado. o que sinal loa que
devemos ter um bom primeiro
leimeslesS,alirlilorl.
MOO, pessimista, o economista BONI. LitCV, da Tendencias Consultoria Integrada, dis.
se que o avanço da atividade
em fél'el-eiro reflete, em pare,
ligeira melhoram consumo e,
em maior grau, a inuclanca de
rneuidologias TIO comercio e
nos serviços "e/ consumo rui
serviços pararam de cair, mas
continuam andando de lado.
ISsu alunento de 3.31",, Mio reflete uma reversão de miado",
defendeu.
Apesar da melhora em
ielacão a ,janciro. »l115-Pede
1

fevereiro apontou TIDIVO0DIT de
0,739 na comparação com o
mesmo rni., do ano passado.
No acumulado do primeiro
bimestre, a queda e de 11,1'3%
anil' os dois primeiros meses
de 2(116. Os números do BC'
apontaram ainda que, nos la
MOSCS encerrados em leu CANto. a atividade econõmica sofreu retração de 3,5091.
No ululem re engomado em
fevereiro deste ano, ante o trimestre imediatamente anterior
(setembro anovernbm cie 201(a,
II MC-Er:montou alta de 0,70és,
na série COM AjLISICS Sal.011,1P,
PIIr outro lado, O indieaclor recuou 0,88%110 triMeslre de dezembro a fevereiro deste ano
atile o peno& de dezembro de
2f115 a fevereiro de 20113.

Professor do Estado consegue licença inédita Sentença obriga criação
de subestação de energia

O primeiro seiviclor público
assumdarnente homossexual
no Para a adotar urna criança e
conseguir urna licença de
dias nina cuidar da filha, foi
1.01, MIINirtnanu ernandes,
ILINTIbtia, de Filosofia, lotado
eaC01,1 CID ruele
ai de ensino, no município de
Pataratelm, nordeste paraense.
'Depois de conseguira adoção
eu uni atras cieSSa licença e a
,dinquistei como se fosse UM
II ofeu", recorda o professei,
beneliciado graças ao parem'
fax oravel mundo pela C0112.11tona ,junclica cio Secretaria de
Estado de Administração e

confinnado pela Procuradoria
Geral do Estado.
Lui, lembra que inicialmente o t3eri do dele thra negado pela assessoria II» aliso
da Sedue que justificou não
erwont rui arnparu legal para
idem],Ii solicitaçáo do fundonage,. "Não desanimei e minei
por base animou() Itstal MO da
Criança e Adolescente para
illSiSOE TU licença porque pntcisava de tempo para cuidar
da mailia
ix:corda. Luiz
recorreu is», 11C0,1,0 iirrrirlico
da Selim decidiu então encaminhar ° pedido do professor
para a consultoria juridica da

Sead, eme fez Ema leitura humanizada da lei e concedeu o
beneficio. "0 caso do noites..
Luiz Nlaximaria ilustra a aplicação do clima° de forma ino •
vadora e basearia nas decisões
dos tribunais. Pesas decisnes
judiciais e achninistratn,
regelem, cru:tiniria análise, a
¡lin:1111k, social Ca C011Cep00
moderna de familia e devem
ser seguidas na Administração Pálálica, independente da
convicção inch, iclual sobre o
tema", ressalta Aparecida Varância, preNICIZIPC da Associação dos Consultores jiiridicos
do 'Siado Meonjug.

O consullor..juridieorMegin
moa das carreiras mais antigas
da advocacia pública no Estado
do Para. Atualmente. são 88
cerrisollores
ie. na ativa,
clistribuidos.nas Secretarias de
Pelado. na Defensoria Pública,
POIPSID CO C SlipCLIENCIldélLeiel
1:111 Sistema Pulai
Os cmistiltores joridicos
e,ercein a tribo leões, cuja
essencialidade e releváncia
são indiscuiivels. Possuem o
priMeiro contato com as demondas jurídicas_ Atuam diretamente na fiscal C/.ilÇO dc
legalidade dos atos ariniinist
nuthos.

ECO ação eb lI pitança ao Crlaserlmmmeia vêm cumprindo
petrada pelo Ministério Itie a obrigação legal de manter
blicto do Estado, o juiz Flavio 5515» cl, regular e satistalotia
Oliveira Lairande, que integita o fornecimento de energia
do Grupo de Trabalho do Tri- elétriCa na região, se, iço
banal de JI1011Ea (10 Para yds- vinsiderado CSSCI1C,t1.
ponsável pelas Melas 2 e 6d»»
.10 empresas se mamfesC'onselho Nacional LICAISLIÇÃ tararei no prOCONSO 0,111YreKM, condem:o as empresas rindo uma para outra a resCentoustletnuts do Paia (Cel- puns.abffidade pela não regoPai e Goaseur do Brasil acidar landada do servico páblico.
uma subestação debica des- A Celpa, chstribuidtau, alega
tinada a atender a cidade de que a culpai, da geradora de
301011, no oeste paia.,
energia elél rica G1.1,15COC
De acordo com os ate por sua vez, di, mie a restos elo processo. a Celpa e a ponsabilidade e da (adua,

panoramaeconómico

mercadofinancewo
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Os primeiros sinais
A

fo„
r, alta do 11115-O»',e
, r•
g is1 rado pela Banco
Centra i, Do fevereiro, de
1,3%. flãO e ainda a adomada do crescimento. O pais
esta tentando neste comecei de ano sair da reeessao
e está conseguindo, mas a
recuperação do PIB perdido
nas dois últimos anos sem
lenta. O que começa agora
II aparecer são os prime i•
VOS Sinala Cla OTOS O pall" LISID
passando. ()1BC•itr foi o dado mais eloquente.
I) Banco Centrai não apega,registrou essa 0110 de
fevereiro. eu» relação a janeiro, coroo revisou janeiro,
de negatit o em 0.2h% para
1105111111 em 0,62%. Uma
muda
Ç 'tanto.
ainda foi a revisão que tinia fez corá as vendas de varejo de janeiro, que San'am
de erAS de rei ração para
um nascimento cle 3,5's em
comparação E 0,11 de7en•
bro..A ditercnça tão grande
e esplictida pelo ME como
SPIICtO PCSLIPado de mudança roctod Magica. () setor
de tier, 5p115 !a mbém ice, q
índice revisto de queda de
2.2% para alia de 0,2%.
A COnVerSU coro executiVOS C enipresamos mostra simis MISPY, de recuperação,
O presidente da General Eleleme tGEt no Brasil, Gilberto

Peralta, ainda enxerga um
caiado ele fraqueza na economia, mas di, que o gruP0
cresceu 5,02 no ano passado
e pode chegar a 3% este ano.
O 3unnde prolitcma, segundo ele, e, que alérn da crise
f iscai o pais enfrenta uma
fora, incerteza politica, que
afeta os investimentos.
— Estamo0 vendo opais, andando de lado, ruas a
tentlimein mesmo e de estar. A retomada está de.
morando porque nós lemos
uma crise fiscal c unia poliMa, leso esta dificultando.
SC nãtl houver surpresas no
lado pola ico, começa a ime
gerar este DM -- afirmou.
Peralta explica que a GE.
produe bens de capital b'irI
empresas da paro já seguraram demais os investimenLOS. Agora, as encomendas
estão voltando, lentamente,
até em grandes eMpresaS,
COMO 11 PC I rObl,S. 0 que
precisa acontecer para que
a recuperação seja mais lapida eu» governe, conseguir
deStraVar as grandes obras
de infraesind
.. • As concessões dos aeroportos
boas, mas
ar nda e muito pouco. As
possibilidades de investifr/C1110 NãO enormes, na or..
dein ele 130.5 200 bilhões, em
ferrovias, hidrovias, sanea-
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P'S ÊT1,44:mirRAm
oganlunaolawomes
rrosouorescomomos
ao u/outamatee 105, teteL INMITOL DMA Lace
mento. A questão é gol', hoje. SC lI grande imesticlor Internacional tiver um projeto
com 3% de retorno ein
gapura, e com 109» ito
ele vai por» Cingapuralsso,
por causa da » megurança
politica — afirmou.
Os mi InCrOS do Pane»»
Central reforcararo as pro..
jeçães de um primeiro trimestre posif ÉVO, e ias»» Lera
efeil0 sobre a confiança
dos t,111p1T801105 C LIOS C01.
som idores. DepOiS de oito
trirne5tres COnSCcullyns de
queda, será uns alivio ter
novamente riú meios do Pllt
no a,u1. Oniem, a bolsa irtve
a maior aba diallik de,lê ja•
ndro e o dólar fechou abaixo »Ir 120 3,10.
Por outro lado, o quadro
politico piorou sensivelmente. Lima coisa num er
expectativa de res•claéões
a serem feitas pela maior
empreneire cio pms.
ra
diferente é ter am formação
t,oncrem de que oito ministros do governo, inclusive
chefe' da Casa Civil., serão
investigados por ordem do
Suprem° Ti Aunai riacria
1515. E que unia centena de
políticos serão lambem investigados.
0 governo le, reunião
ate du cante o feriado de
Pá SCOZ1 para estai., lecer

ma estraleg ia que (nite
que a tramitação das reformas seja afetada. Como as
inmeclativas na econorn ia
dependem do andamento
da, reformas, e fllndamen•
tal que o governo raça esse
esforço. Mas, na verdade, a
reforma da ',revide mia ja
RU afetada pelo nava elimura
ein Brasilia. As C011Ce05
.õt,
Sp.1C CtilãO sendo 'COM VOO
redo'eie a força das mudanças e elas são o resultado do
en1'raquecillICIlt0
Sina
do governo e de slia base.
Ouanui mais fraco estiver,
mais susceris cl á pressão
por concessó es, qoan to
toais vulnerateis est IVCILIMI
Os PiNTI ICON, MUNIS illOICOSSarION
otar pela
aprovação de uma l'elbrma
impopu lar, ainda que necessária.
Nesta terça-leira, o Banco
Central vai divulgar 0.510
do C.0110111 que in formara
sobre a intenção de manter
ou acelerar ainda roa is o
cor A da laxa Sege. Apesar
desses sinais bons, como
do IBC-Br de ret. miro, a
economia ainda precisa de
estimulas ~net &rios para
Sair da recessão e, mais 1111ululante, a inflação está tão
baixa que a redução dos jte
ros se justifica e não representa nenhum risco.
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