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Economia foi possível porque muitos servidores públicos federais estão trabalhando de forma remota

Governo economiza
R$ 466 mi na pandemia
Gastos com diárias, passagens
e energia tiveram redução significativa
Com milhares de
servidores
públicos
trabalhando de forma
remota em casa por
causa da pandemia, o
Governo Federal conseguiu reduzir em R$
466,4 milhões as despesas de custeio da
máquina pública. A informação foi divulgada

ontem pelo Ministério
da Economia. Entre as
principais despesas que
foram
economizadas
estão deslocamentos e
viagens a trabalho, que
demandam pagamento
de diárias e passagens,
e os serviços de energia
elétrica e comunicação.
A comparação foi

feita entre os meses
de abril, maio e junho
deste ano com o mesmo período de 2019.
Somente com diárias e
passagens, o governo
economizou mais de R$
271,4 milhões, um valor
67,5% menor em relação ao ano passado. Os
gastos com energia elé-

trica caíram, na média
dos três meses, 22,4%,
uma economia de R$
127,9 milhões.
Os serviços de comunicação (Correios), de
água e esgoto e cópia
e reprodução de documentos também tiveram quedas expressivas
no mesmo período. n

Balança comercial tem superávit
recorde de R$ 8,06 bilhões
Reuters
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Bom desempenho dos produtos
agropecuários ajudou no resultado

Pelo segundo mês
consecutivo, a balança
comercial brasileira bateu recorde. Em julho, o
país exportou US$ 8,06
bilhões a mais do que
importou, segundo dados divulgados ontem
pela Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais
do Ministério da Economia. Esse é o maior
superávit para o mês
desde o início da série
histórica, em 1989. Ao
todo, foram exportados
US$ 19,56 bilhões em
julho, enquanto o total
de produtos e serviços
importados fechou em
US$ 11,50 bilhões.
Os principais fatores
para o resultado foram
o bom desempenho dos

produtos
agropecuários – impulsionados
pela maior demanda de
países asiáticos e o real
desvalorizado – e a queda generalizada nas importações, como efeito
da crise econômica causada pela pandemia de
Covid-19. Mesmo com
o recorde no superávit
da balança comercial,
as exportações no mês
passado foram 2,9% menores do que em julho
do ano passado, quando
foram adquiridos do exterior US$ 20,2 bilhões
em produtos. Já a queda
nas importações foi bem
mais acentuada: o país
comprou 35,2% menos
em julho deste ano na
comparação com o mesmo mês em 2019. n

