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Atividade econômica
cresce 0,6% em maio
Resultado mostra pequena recuperação após forte retração
A primeira prévia do
Indicador de Atividade
Econômica (IAE) para
maio de 2020, medido
pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), apontou
crescimento de 0,6% da
economia em maio em
comparação a abril. Segundo a FGV, este resultado mostra uma pequena recuperação após as
fortes retrações registradas em março e abril em
decorrência da pandemia da Covid-19. Apesar
dessa leve recuperação,
a economia ainda está
muito abaixo do nível
anterior à chegada do
novo Coronavírus.
As atividades industriais e de serviços continuam sendo as com
os maiores impactos
negativos, com quedas
significativas embora

Reuters

Queda mais acentuada ocorreu na indústria de transformação

menores que as registradas em abril. As
quedas mais acentuadas na indústria foram
na de transformação
seguida da de construção. Nos serviços,

as maiores quedas foram no comércio e nos
transportes.
No trimestre móvel,
o indicador aponta
retração de 10,1% no
trimestre, em relação

ao trimestre encerrado
em fevereiro. Quando
comparado ao mesmo
período de 2019, o trimestre encerrado em
maio teve um recuo de
8,8%. n

Brasil manteve logística de
abastecimento na pandemia
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, afirmou ontem que
a manutenção da logística
de abastecimento no país foi
a grande vitória da pasta, no
primeiro semestre, em meio
à pandemia da Covid-19. De
acordo com o ministro, que
classificou a crise sanitária

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Freitas: “Montou-se
uma grande estrutura
de atendimento”

como “sem precedentes”,
o país está atravessando a
pandemia sem desabastecimento de supermercados,
falta de combustível ou de
insumos hospitalares.
“Montou-se uma grande estrutura de apoio aos
caminhoneiros, com triagem médica, kits de ali-

mentação e de higiene”,
disse o ministro. “Também
conseguimos dar vazão a
uma safra de 252 milhões
de toneladas e garantimos
o funcionamento do setor
mineral. O resultado pode
ser visto no crescimento do
movimento ferroviário e
portuário”, acrescentou. n
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Coronavírus derruba produção de petróleo
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A produção de petróleo no Brasil diminuiu
6,5% em maio de 2020, na
comparação com abril, e
aumentou 1,3% na comparação com o mesmo período de 2019. A produção
de gás natural caiu 7,8%
na comparação mensal e
diminuiu 3% na comparação anual. Os dados estão
no Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás
Natural, divulgado ontem
pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).

Geraldo Falcão/Agência Petrobras

Várias plataformas tiveram
restrição na produção em maio

A produção nacional no
mês de maio foi de 3,485
MMboe/d (milhões de barris de óleo equivalente por
dia), com um total de 2,765
MMbbl/d (milhões de barris por dia) de petróleo e
114 MMm3/d (milhões de
m3 por dia) de gás natural.
Segundo a agência, os principais motivos da queda
na produção foram a parada dos navios plataforma
Mangaratiba e Cidade de
Angra dos Reis e a restrição
na produção das plataformas P-67, P-74 e P-76. n

