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INFLAÇÃO 

Não foi bom, mas poderia ter sido 

pior. Esta avaliação talvez possa sintetizar o 

significado da inflação de 0,93% em março, 

medida pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo 

IBGE. 

Algumas comparações apontam para 

um quadro inflacionário que justifica 

alguma precaução. Esta é a maior alta do 

IPCA em março, desde 2015 quando 

alcançou 1,32%. Um ano antes, a inflação 

mensal tinha sido praticamente zero, de 

apenas 0,07% no mês anterior, fora de 

0,86%. 

Com o resultado de março, a 

variação acumulada de 12 meses alcança 

6,10%, bem acima da meta de inflação para 

este ano fixada pelo Conselho Monetário 

Nacional, de 3,75% (para 2022, é de 3,50% 

para 2023, de 3,25%). A última vez que a 

inflação de 12 meses superou a meta do ano 

foi em novembro de 2016, quando atingiu 

6,99%, ante a meta de 6,5% para aquele ano, 

como lembrou o analista de Sistema de 

Índices de Preços do IBGE, André Almeida. 

A despeito dessas comparações, a 

maioria dos analistas do mercado financeiro 

previa um número maior, no intervalo entre 

0,94% e 1,10%. Por essa razão, houve, no 

mercado financeiro, quem recebesse o 

resultado de março com alívio. “foi uma boa 

surpresa”, comemorou um analista. 

A situação, porém, não merece 

comemoração, mesmo estando distante de 

um quadro de crise. A pandemia, cujo 

controle exigiu severas restrições á 

aglomeração de pessoas e a todas as 

atividades econômicas, levou á forte redução 

da inflação. O resultado acumulado de 12 

meses vinha caindo desde o início do ano 

passado, mas a queda se acentuou a partir de 

março – mês em que a Covid-19 começou a 

se espalhar pelo País -, até atingir seu menor 

valor em junho, quando ficou em 2,13% 

Desde então, vem aumentando, mas 

a alta se acelerou nos últimos meses. Em 

janeiro, a inflação de 12 meses alcançará 

4,56% e em fevereiro, 5,20%. Entre 

fevereiro e março, a alta foi quase 1 ponto 

porcentual. É um comportamento que 

preocupa, pelo menos no curto prazo. 

A aceleração da inflação nos últimos 

meses tem sido atribuída a altas nos preços 

dos alimentos e dos combustíveis. São dois 

itens com peso expressivo na composição do 

IPCA. Em um ano, os preços dos 

combustíveis subiram 23,26%. 

Alimentos in natura, que há tempos 

registram alta expressiva de preços, 

continuam a pressionar. Em 12 meses, o 

grupo alimentação e bebidas registra alta de 

13,87%. Mas a pequena variação, de apenas 

0,13, em março pode ser um sinal benéfico, 

de que a pressão dos alimentos pode estar 

diminuindo. 

A provável causa dessa diminuição, 

porém preocupa. Pode ser que a suspensão 

do pagamento do auxílio emergencial no 

primeiro trimestre, associada a medidas mais 

rigorosas para conter a pandemia, tenha 

comprimido a demanda por alimentos. “as 

pessoas compram menos alimentos 

perecíveis nesse período”, avalia o gerente 

do Sistema de Índice de preços do IBGE, 

Pedro Kislanov.  

Ou seja, os alimentos subiram 

menos porque provavelmente a população 

está comendo menos. Se verdadeira, será 

uma constatação deprimente num País 

extremamente desigual e com número 

crescente de pessoas em situação de extrema 

pobreza. 

O diretor de Política Econômica do 

Banco Central, Fabio Kanczuk, disse, com 

razão, não ver um cenário de estagflação, 

isto é, de estagnação econômica combinada 

com aceleração da inflação. Essa 

combinação não existe. 

Mas, no mesmo cenário em que a 

inflação sobe – embora possa vir a se reduzir 

dentro de algum tempo -, a atividade 

econômica se desacelera, a produção dá 

sinais de desorganização como descompasso 
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entre a demanda e oferta de insumos em 

diversos segmentos, a taxa de desemprego 

permanece muito alta, o número de mortes 

diárias pelo Covid-19 bate recordes e a 

vacinação continua a patinar. E as principais 

autoridades do País parece nada disso ver. É 

preocupante.  

SERVIÇOS PÚBLICOS EM 2022 

O Tribunal de Contas da União 

(TCU) está questionando o Ministério da 

Economia sobre o risco de paralisação da 

máquina e de serviços públicos no próximo 

ano e quer saber se o total previsto para 

despesas livres em 2022 é suficiente para 

manter o funcionamento normal da 

administração pública. 

O valor previsto para o próximo ano 

é o menor da série histórica. Representa 

52% do valor realizado em 2019 (R$ 185,4 

Bilhões), último ano antes da pandemia, e 

57% do valor médio realizado nos últimos 

13 anos (R$ 169 bilhões). 

Os técnicos do Tribunal de Contas 

dizem ainda que, caso o Governo considere 

inviável o funcionamento normal da 

administração pública federal em 2022 com 

a projeção de despesas discricionárias 

previstas nas bases do Orçamento do 

próximo ano, quais alternativas estariam 

sendo consideradas para evitar o 

“shutdown” da administração pública 

federal. 

No pedido de informações os 

técnicos do TCU questionaram se 

consideram “viável garantir o 

funcionamento normal da administração 

pública federal com a projeção de despesas 

discricionárias” que consta nas bases para o 

Orçamento de 2022 e pedem para justificar 

o posicionamento. 

JACAREZINHO/RJ 

O confronto da polícia do Rio de 

Janeiro com os traficantes do morro do 

Jacarezinho deixou um total de 28 mortos, 

inclusive um policial civil, foi um 

verdadeiro desastre para a política de 

segurança pública, segundo o coronel 

Robson Rodrigues, chefe do Estado Maior 

da PM: “a própria polícia civil realizou 

operações anteriores mais eficientes, disse. 

No dia seguinte da operação policial 

mais letal do Rio, que teve repercussão 

nacional e internacional, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) e o Organização das 

Nações Unidas (ONU) exigiram 

investigações independentes e rigorosas para 

apurar as denúncias de abusos e de execução 

dentro do Jacarezinho, feitas por moradores 

e parentes dos mortos. Enquanto a polícia 

nega as acusações e defende que houve um 

trabalho técnico, o Ministro Èdson Fachin, 

do STF, pediu ao procurador-geral da 

República, Augusto Aras, e ao procurador-

geral de Justiça do Rio, Luciano Oliveira 

Mattos de Souza, que investiguem os fatos 

por considerá-los “graves”. 

CPI COVID 

O Presidente Jair Bolsonaro voltou a 

criticar a CPI da Covid e se referiu ao 

colegiado do Congresso como um 

“vexame”. A apoiadores, ele mais uma vez 

defendeu o uso da cloroquina no tratamento 

contra o Coronavírus e disse que irá fazer 

um vídeo com seus Ministros revelando se 

tomaram ou não o medicamento, que não 

tem eficácia comprovada contra a doença. 

O medicamento é usado contra 

malária, atrite reumatoide e lúpus, mas não 

há comprovação científica de que tenha 

efeito contra o novo Coronavírus. O uso de 

remédios sem comprovação científica contra 

a Covid-19 preocupa especialistas, que veem 

risco de reações adversas e até resistência 

bacteriana. 

Em sua primeira semana de 

trabalho, os depoimentos prestados à CPI 

tiveram como foco o chamado “tratamento 

precoce”, defendido pelo Presidente. Os 

senadores, os ex-ministros Luiz Henrique 

Mandetta e Nelson Teich relataram a 

pressão do chefe do Executivo para que o 

Ministério da Saúde defendesse o 

tratamento. Já o atual titular da pasta, 

Marcelo Queiroga, evitou se comprometer 

com a defesa pública que o Presidente faz da 

cloroquina. 

O Relator da CPI da Covid, o 

senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse 

que a CPI precisa levar em conta como o 

Governo de Jair Bolsonaro minimizou a 

pandemia e como a postura do presidente 

“fechou as portas” do Brasil para os 
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produtores de vacinas. “isso precisa ser 

investigado”. O senador destacou ainda que, 

se a CPI concluir que Bolsonaro contribuiu 

para o agravamento do “morticínio” no País, 

ele “será responsabilizado, sim”. 

Marlla Sabrina, Repórter – O 

Estado de São Paulo, 09/05/2021   

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

A demanda doméstica do setor 

aéreo, medida em passageiro-quilômetro 

pago (RPK), no Brasil, foi 54% menor em 

março deste ano na comparação com o 

mesmo período de 2019, período pré-crise, 

segundo a Associação Internacional de 

Transportes Aéreos (Iata, na sigla em 

inglês). 

Já a oferta doméstica, medida em 

assentos disponíveis por quilômetro (ASK), 

foi 44,2% menor em março de 2021, no 

Brasil, comparada a igual intervalo de 2019. 

A comparação é com o último trimestre de 

2020. Frente ao mesmo trimestre de 2020, 

houve alta de 2,3%. Os dados foram 

divulgados pelo Banco Central. 

O Índice Antecedente Composto da 

Economia (IACE) para o Brasil subiu 1,25% 

em abril ante março, de 119,9 pontos para 

121,4 pontos, informaram a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e o The Conference 

Board. O Índice Coincidente Composto da 

Economia (ICCE) ficou estável, em 100,8 

pontos. 

O Índice de Confiança Empresarial 

(ICE), medido pela FGV, subiu 4,3 pontos 

em abril ante março, para 89,8 pontos. Em 

médias móveis trimestrais, o indicador teve 

queda de 1,0 ponto no mês. Ainda que 

represente uma recuperação apenas parcial 

da queda entre setembro/20 e março/21, é 

um sinal favorável de retomada gradual do 

nível de atividade econômica nos próximos 

meses, após a desaceleração de março. O 

Índice de Confiança do Consumidor (ICC) 

ficou 17,3 pontos abaixo do Índice de 

Confiança Empresarial (ICE) em abril. 

O Índice Nacional de Consumo da 

Associação Brasileira de Supermercados 

(Abras) subiu 7,06% no primeiro trimestre 

de 2021 ante o mesmo período do ano 

passado. Em março, houve um avanço de 

4,31% na comparação anual. 

Os investimentos na economia 

recuaram em fevereiro, segundo cálculos do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea). O Indicador Ipea Mensal de 

Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, 

medida dos investimentos no PIB) caiu 

1,1% em relação a janeiro, o segundo mês 

consecutivo de retração. Na comparação 

com fevereiro de 2020, porém, houve um 

aumento de 7,8%. A taxa acumulada em 

doze meses ficou negativa em 1,1% em 

fevereiro de 2021. 

A Federação Nacional do Comércio 

de Combustíveis e de Lubrificantes 

(Fecombustíveis) e outras entidades pediram 

em ofício ao Ministro de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque, a redução temporária da 

mistura de etanol à gasolina C, de 27% para 

18%. O ofício afirma que há preocupação 

com o custo do etanol anidro nos preços da 

gasolina e com a baixa oferta de etanol em 

decorrência da perspectiva de quebra na 

safra brasileira de cana-de-açúcar. 

A Bacia de Santos, onde está 

localizada a maior parte do pré-sal, atingiu, 

em março, a marca de 70% da produção 

nacional, sua maior participação relativa na 

série histórica e a sexta maior, até hoje, em 

valores absolutos. O dado está inserido no 

boletim de produção divulgado pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). 

No mês, foram produzidos 2,56 

milhões de barris de óleo equivalente por dia 

(boe/d) na bacia, dos quais 1,99 milhão de 

barris por dia (bpd) foram de petróleo e 90 

milhões de m/d, de gás. O destaque foi o 

Campo de Tupi (ex-Lula), com produção de 

866 mil bpd de petróleo e 40 milhões de m/d 

de gás. 

Segundo a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) em sua resenha sobre o 

terceiro mês do ano, o consumo de energia 

elétrica em março registrou alta de 6% em 

relação ao mesmo mês do ano passado, 

atingindo 43.447 gigawatts-hora (GWh), o 

maior nível desde 2004,  

No acumulado de três meses, o 

consumo subiu 3,3% ante o mesmo período 

do ano passado. Nos últimos 12 meses, o 

consumo ainda registra queda de 0,5%. 
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Os Barômetros Globais Coincidente 

e Antecedente da Economia subiram em 

maio ante abril, pelo terceiro mês seguido, 

consolidando as expectativas de retomada da 

economia mundial neste ano, segundo a 

FGV. O Barômetro Global Coincidente 

subiu 17,9 pontos, de 117,2 pontos em abril 

para 135,1 pontos em maio, maior nível da 

série histórica, desde 1991. O Barômetro 

Global Antecedente avançou 14,0 pontos, 

para 141,9 pontos, maior nível desde 

fevereiro de 2010. 

A IATA divulgou relatório de março 

de 2020 que aponta que a demanda de carga 

aérea registrou aumento de 4,4% acima dos 

níveis pré-Covid (março de 2019), atingindo 

o nível mais alto desde o início dos registros 

em 1990. A demanda em relação a fevereiro 

também aumentou, 0,4%. Já as 

transportadoras da América Latina relataram 

queda de 23,6% nos volumes de carga 

internacional em março, em relação ao 

mesmo período de 2019, o pior desempenho 

entre todas as regiões.  

 

PIB e Investimentos 

Considerado a prévia do PIB, o 

IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) 

registrou alta de 2,3% no 1º trimestre de 

2021, na comparação com o último trimestre 

de 2020. Frente ao mesmo trimestre de 

2020, houve alta de 2,3%, segundo o Banco 

Central. 

A XP está mais otimista quanto ao 

desempenho da atividade brasileira neste e 

no próximo ano. Ainda que considere 

a vacinação "turbulenta e incerta", a maior 

corretora do País espera que o PIB local 

cresça 4,1% neste ano em relação a 2020, 

contra projeção anterior de expansão de 

3,20%, conforme relatório publicado. 

O Barclays elevou a previsão do 

crescimento do PIB do Brasil em 2021, de 

3,2% para 4,3%. A atividade econômica nos 

três primeiros meses do ano acabou 

mostrando comportamento melhor que o 

esperado, apesar do agravamento da 

pandemia, das novas medidas de isolamento 

social e do fim do auxílio emergencial, que 

só voltou a ser pago em abril. 

O Bank of American avalia que 

mesmo com a forte piora da pandemia a 

partir de março, o IBC-Br daquele mês e do 

primeiro trimestre surpreendeu 

positivamente, confirmando o que 

indicadores divulgados anteriormente já 

estavam sugerindo. Neste ambiente, o banco 

americano melhorou recentemente a 

previsão de crescimento do PIB do Brasil 

em 2021 para 3,4%, quando a expectativa 

era de expansão de 3%. 

Segundo o BofA, a projeção do PIB 

para 2022 foi reduzida de 3% para 2,1%. Na 

avaliação do Banco, as incertezas política e 

fiscal seguem como pontos que podem 

dificultar maior retomada da atividade. 

 

Indústria 

Em meio às indefinições sobre a 

reforma tributária e com o possível 

“fatiamento” das mudanças, a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) e associações 

setoriais divulgaram um manifesto por uma 

reforma ampla, que inclua tributos federais, 

estaduais e municipais. O objetivo é a 

criação de um Imposto sobre Valor 

Adicionado (IVA), de alcance nacional, em 

substituição ao ICMS, ISS, IPI e 

PIS/COFINS. 

Após recuar em fevereiro, o 

desempenho da atividade das fábricas 

brasileiras voltou a melhorar em março, de 

acordo com a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI). Levantamento da entidade 

mostra que todos os indicadores industriais 

tiveram alta em março. 

O faturamento da indústria cresceu 

2,2% em março, já considerando os efeitos 

sazonais nessa comparação - em fevereiro, 

houve uma retração de 3,3%. Em relação a 

março do ano passado - primeiro mês 

impactado pela pandemia de covid-19 -, a 

alta nas vendas do setor foi de 12,7%. O 

faturamento do primeiro trimestre deste ano 

superou em 7,5% o desempenho do mesmo 

período de 2020. 

A produção industrial do País caiu 

2,4% em março na comparação com 

fevereiro. É a 2ª queda consecutiva depois 

de 9 meses de alta. Em fevereiro, a redução 

foi de 0,7%. No trimestre, a indústria teve 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/xp-investimentos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-vacina
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alta de 4,4%. Já no acumulado de 12 meses, 

a redução foi de 3,1%. Em relação ao 

desempenho de março de 2020, houve 

melhora de 10,5% no indicador. 

A produção da indústria de bens de 

capital registrou queda de 6,9% em março 

ante fevereiro, segundo a Pesquisa Industrial 

Mensal - Produção Física (PIM-PF) do 

IBGE. Na comparação com março de 2020, 

o indicador avançou 29,6%. No acumulado 

em 12 meses, houve redução de 4,8% na 

produção de bens de capital. 

A produção de veículos no País caiu 

4,7% na passagem de março para abril. No 

total, foram produzidas 190,9 mil unidades, 

entre carros de passeio, utilitários leves, 

caminhões e ônibus. A produção nos quatro 

primeiros meses do ano foi 34,2% maior do 

que a de igual período de 2020. 

O resultado do mês passado reflete a 

queda de 7,5% das vendas na comparação 

com março. Já as exportações caíram 7,9% 

na passagem de março para abril. Na 

comparação com abril de 2020, enquanto as 

vendas de veículos no Brasil mais do que 

triplicaram (alta de 214,2%), as exportações 

mostraram crescimento de 369,7%, frente ao 

quarto mês do ano passado. Nos quatro 

primeiros meses de 2021, as vendas 

acumularam alta de 14,5%, para 703 mil. As 

exportações avançaram 34,7%, chegando a 

129,6 mil veículos de janeiro a abril. 

De acordo com a Anfavea, a 

indústria de veículos fechou 14 vagas de 

trabalho no mês passado, que terminou com 

as montadoras empregando diretamente 

104,7 mil pessoas. 

A exemplo dos últimos dois meses, 

a Anfavea segue sem divulgar os resultados 

de suas associadas no setor de tratores 

agrícolas e máquinas de construção. O 

motivo é a atualização que está sendo feita 

na série estatística, após o desligamento da 

John Deere da associação. 

A produção, a demanda e as vendas 

internas dos produtos químicos de uso 

industrial tiveram resultados positivos no 

primeiro trimestre de 2021, em comparação 

com o mesmo período do ano passado. A 

produção teve alta de 0,81%, a demanda 

subiu 9,2% e as vendas internas avançaram 

7,66%, segundo a Associação Brasileira da 

Indústria Química (Abiquim). 

A Klabin comunicou que o conselho 

de administração aprovou a atualização de 

escopo da segunda etapa do Projeto Puma II, 

para a instalação de uma máquina de papel-

cartão. A alteração demandará um 

investimento bruto adicional de R$ 2,6 

bilhões. 

Segundo a empresa, o Projeto Puma 

II prevê a expansão de capacidade no 

segmento de papéis para embalagem, por 

meio da construção de duas máquinas de 

papel com produção de celulose integrada, 

na unidade industrial Puma, no Município 

de Ortigueira-PR. 

A produção da indústria elétrica e 

eletrônica registrou alta de 8,3% no primeiro 

trimestre de 2021 na comparação com o 

igual período do ano passado, segundo a 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica (Abinee). 

Este incremento contou com a 

elevação de 13,2% da área elétrica e do 

acréscimo de 3,2% da área eletrônica. 

Destaca-se que o crescimento de 17,2% na 

produção de bens da área eletrônica, no mês 

de março de 2021, foi suficiente para 

reverter a queda acumulada neste ano, que 

estava em 4% até o mês de fevereiro. 

A Federação das Indústrias do Rio 

de Janeiro (Firjan) lança o Guia Prático de 

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), 

elaborado para conscientizar os empresários 

brasileiros quanto à importância da adoção 

da privacidade de dados como norte em 

todas as etapas de seus negócios. 

Com 30 páginas e abrangendo 12 

setores, o Guia é voltado para indústrias de 

todos os portes e, em especial, as micro, 

pequenas e médias empresas. 

O mês de abril seguiu a tendência do 

primeiro trimestre do ano e contou com um 

volume de vendas de 5,3 milhões de 

toneladas de cimento, 26,5% a mais do que 

abril do ano passado. No acumulado de 

janeiro a abril o crescimento foi de 20,8%, 

em relação ao mesmo período de 2020, 

segundo o Sindicato Nacional da Indústria 

do Cimento (SNIC). 
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A Klabin reverteu o prejuízo de 

R$3,143 bilhões registrado no primeiro 

trimestre do ano passado em lucro líquido de 

R$ 421 milhões entre janeiro e março deste 

ano. O resultado é 68% menor do que o 

registrado no quarto trimestre do ano 

passado, de R$ 1,327 bilhão. 

O volume de produção das unidades 

de papéis da Klabin no primeiro trimestre de 

2021 ficou em linha com o mesmo período 

do ano anterior, reflexo por um lado da 

redução de volume decorrente da parada de 

manutenção programada da Unidade Monte 

Alegre e por outro lado do volume adicional 

advindo dos ativos adquiridos da 

International Paper (IP). Foram produzidas 

entre janeiro e março deste ano 502 mil 

toneladas, o mesmo volume do primeiro 

trimestre de 2020. 

Comércio  

O setor de serviços registrou queda 

de 4% em março, na comparação com 

fevereiro, segundo dados divulgados pelo 

IBGE. Com o resultado, o setor elimina o 

ganho do mês anterior e volta a ficar abaixo 

do patamar pré-pandemia. Na comparação 

com março do ano passado, o volume do 

setor de serviços teve alta de 4,5%. Em 12 

meses, porém, o setor de serviços ainda 

registra queda de 8%. 

O agregado especial de atividades 

turísticas recuou 22,0% em março ante 

fevereiro, segundo os dados da Pesquisa 

Mensal de Serviços (PMS) do IBGE. 

O segmento de turismo avançou 

127,2% entre maio de 2020 e fevereiro de 

2021. Com o retrocesso de março, o 

segmento ainda precisa crescer 78,7% para 

retornar ao patamar de fevereiro do ano 

passado, no pré-pandemia. Na comparação 

com março de 2020, o índice de volume de 

atividades turísticas no Brasil recuou 19,1% 

em março de 2021, a 13ª taxa negativa 

seguida. 

O faturamento do comércio cresceu 

46,5% no Dia das Mães em comparação 

com a mesma data em 2020, segundo o 

Índice Cielo do Varejo Ampliado. As 

vendas presenciais subiram 48,9%, enquanto 

o e-commerce experimentou alta de 24,2%. 

O setor de maior destaque ficou para 

Vestuário, com incrível crescimento de 

202%. 

As vendas em supermercados 

cresceram 7,06% no primeiro trimestre do 

ano, ante igual período de 2020. Segundo a 

Associação Brasileira de Supermercados 

(Abras), na comparação entre março de 

2021 e março de 2020, o crescimento foi de 

4,31%. 

O setor atacadista e distribuidor 

brasileiro cresceu 5,2% em 2020. Se 

descontada a inflação no período, porém, a 

alta foi de 0,7%, o que garantiu ao setor a 

participação de 51,2% no mercado de 

mercearia nacional, avaliado pela Nielsen 

em R$ 562,3 bilhões no ano passado. Os 

dados são do Ranking ABAD/Nielsen 2021, 

com informações sobre 2020, realizado pela 

Associação Brasileira de Atacadistas e 

Distribuidores (Abad), em parceria com a 

consultoria Nielsen. 

O volume de vendas no varejo 

registrou queda de 0,6% em março, em 

relação ao mês anterior, na série com ajuste 

sazonal, segundo a PMC/IBGE.  Na 

comparação com março de 2020, o varejo 

subiu 2,4%, influenciado pela base de 

comparação baixa, já que aquele foi o 

primeiro mês da pandemia no País. O 

comércio acumula variação positiva de 0,7% 

no resultado acumulado em 12 meses. A alta 

de 0,6% em fevereiro, na série com ajuste 

sazonal, foi revisada para 0,5% 

Sete das oito atividades que 

integram o comércio varejista registraram 

retração nas vendas em março ante 

fevereiro. 

As perdas ocorreram em Tecidos, 

vestuário e calçados (-41,5%), Móveis e 

eletrodomésticos (-22,0%), Livros, jornais, 

revistas e papelaria (-19,1%), Outros artigos 

de uso pessoal e doméstico (-5,9%), 

Combustíveis e lubrificantes (-5,3%), 

Equipamentos e material para escritório, 

informática e comunicação (-4,5%) e 

Artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos  

(-0,1%). A única taxa positiva foi a de 

Hipermercados, supermercados, produtos 

alimentícios, bebidas e fumo (3,3%). 
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As vendas de veículos novos no País 

registraram queda de 7,5% em abril ante 

março. No total, 175,1 mil veículos foram 

licenciados no mês passado, entre carros de 

passeio, utilitários leves, caminhões e 

ônibus. A venda de veículos apresentou alta 

de 219% em abril de 2021 em relação ao 

mesmo mês de 2020. No mês passado, 

foram emplacados 163.902 veículos, 

considerando carros e veículos comerciais 

leves. 

As vendas do comércio varejista 

caíram 0,6% em março ante fevereiro, na 

série com ajuste sazonal, segundo o IBGE. 

Na comparação com março de 2020, sem 

ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram 

alta de 2,4% em março de 2021. As vendas 

do varejo restrito acumularam recuo de 

0,6% no ano e alta de 0,7% em 12 meses. 

No varejo ampliado (atividades de 

material de construção e de veículos), as 

vendas caíram 5,3% em março ante 

fevereiro, na série com ajuste sazonal. Na 

comparação com março de 2020, sem ajuste, 

as vendas do varejo ampliado tiveram alta 

de 10,1% em março de 2021. As vendas do 

comércio varejista ampliado acumularam 

alta de 1,4% no ano e redução de 1,1% em 

12 meses. 

Agricultura  

A confirmação de mais uma colheita 

recorde de grãos no País na safra 2020/21, 

puxada pela soja, e o cenário positivo para 

as exportações de carnes mantiveram a 

estimativa do Ministério da Agricultura para 

o valor bruto da produção (VBP) 

agropecuária do País neste ano em R$ 1,1 

trilhão, montante recorde 12,1% superior 

que o cálculo para 2020 (R$ 960,2 milhões). 

Para o VBP das 21 lavouras que compõem o 

levantamento, a projeção passou de R$727,7 

milhões para R$ 741,2 milhões em 2021, um 

aumento de 16% ante 2020 (R$ 639,2 

bilhões). 

A produção nacional de grãos na 

safra 2020/21 corresponde a um aumento de 

5,7%, ou 14,7 milhões de toneladas, em 

comparação com a anterior. O resultado 

histórico deve-se à produção recorde da soja 

e ao aumento estimado da safra de milho. 

O Instituto Mato-Grossense de 

Economia Agropecuária (Imea) elevou a 

estimativa de produção em Mato Grosso na 

safra 2020/21 para 36,05 milhões de 

toneladas, ante 35,74 milhões de toneladas 

previstas no mês anterior. Aumento de 

1,83% em relação à temporada anterior. É a 

maior produção do grão na série histórica do 

Instituto. A estimativa para a safra 2021/22, 

projetando nova safra recorde no Estado, é 

de 37,12 milhões de toneladas, com aumento 

de área e rendimento. 

A consultoria StoneX cortou em 

4,977 milhões de toneladas sua estimativa 

de produção para a segunda safra de milho 

da temporada 2020/21, para 72,677 milhões 

de toneladas. A expectativa era de 77,654 

milhões de toneladas. Em relação à safra de 

milho verão 2020/21, a consultoria 

aumentou levemente sua projeção para 25,7 

milhões de toneladas, 0,4% acima do último 

relatório. Considerando os dados atualizados 

e o número projetado pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab) para a 

terceira safra de milho, de 1,84 milhão de 

toneladas, a StoneX prevê agora uma 

produção total de milho em 2020/21 de 

100,25 milhões de toneladas. 

O recorde de exportações registrado 

pelo Brasil em abril foi impulsionado pelos 

embarques de soja, que chegaram a 17 

milhões de toneladas, o maior montante já 

vendido em um mês. O produto respondeu 

por 27,1% de todas as exportações de abril. 

O Brasil exportou em abril 1,904 

milhão de toneladas de açúcares e melaços, 

25,67% a mais do que em igual mês de 

2020, quando foi embarcado um total de 

1,515 milhão de toneladas, mas queda de 

3,62% ante 1,975 milhão de toneladas de 

março de 2021. 

Mercado de Trabalho 

Duas semanas após o início da nova 

rodada do programa de manutenção do 

emprego e renda (BEm), já foram fechados 

1,5 milhão de acordos de suspensão e 

redução da jornada de trabalho em todo o 

País. 

Dados da Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da 

Economia mostram que entre a publicação 
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da medida provisória 1.045, no dia 28 de 

abril, e o dia 13 de maio foram firmados 

1.543.441 acordos. 

O Indicador Antecedente de 

Emprego (IAEmp) subiu 1,6 ponto na 

passagem de março para abril, para 78,7 

pontos, segundo a FGV. Em médias móveis 

trimestrais, o IAEmp caiu 1,6 ponto. 

De acordo com a Pnad Contínua/ 

IBGE, a taxa de desocupação no Brasil ficou 

em 14,4% no trimestre encerrado em 

fevereiro. 

Em igual período de 2020, a taxa de 

desemprego estava em 11,6%. No trimestre 

até janeiro, a taxa de desocupação estava em 

14,2%. 

A equipe econômica estima que a 

criação do Bônus de Inclusão Produtiva 

 (BIP) para incentivar a entrada de jovens no 

mercado de trabalho pode criar 2 milhões de 

postos de emprego. A medida está em 

análise e deve funcionar como um plano 

piloto para uma flexibilização mais ampla 

das regras trabalhistas, a chamada carteira 

verde e amarela. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central colocou em 

consulta pública o lançamento de dois novos 

serviços vinculados ao Pix - o sistema 

brasileiro de pagamentos instantâneos: o Pix 

Saque e o Pix Troco. Por meio deles, será 

possível aos usuários do Pix sacar recursos 

em estabelecimentos comerciais ou 

prestadores de serviços, o que amplia as 

opções às agências bancárias e aos caixas 

eletrônicos. A previsão é de que as duas 

novas ferramentas comecem a funcionar no 

segundo semestre. 

O saldo da base monetária atingiu 

R$ 388,261 bilhões em 30 de abril, pelo 

conceito de fim de período, segundo o BC. 

O valor leva em conta o papel-moeda 

emitido e as reservas bancárias (livres e 

compulsórias). Em dezembro de 2020, a 

base monetária estava em R$ 410,199 

bilhões. 

A caderneta de poupança voltou a 

registrar resultado positivo em abril, após 

três meses de números negativos. Segundo o 

BC, os depósitos superaram os saques em 

R$3,84 bilhões no mês. Os brasileiros 

depositaram R$ 267 bilhões na poupança e 

sacaram R$ 263,2 bilhões em abril. O saldo, 

que é todo o montante investido na 

modalidade, permaneceu superior a R$1 

trilhão no mês. O estoque alcançou a marca 

pela primeira vez na história em setembro. 

Segundo a Febraban, no período de 

12 meses encerrado em março de 2021, o 

sistema financeiro nacional concedeu R$ 4,5 

trilhões em crédito. De acordo com a 

entidade, o volume médio de concessões 

mensais, de R$ 347,3 bilhões, foi 6,3% 

maior do que a média de 2019, ano anterior 

à crise provocada pela pandemia da covid-

19. 

Depois de dois meses de saída 

líquida de capital externo da bolsa brasileira, 

o fluxo estrangeiro caminha para um 

resultado positivo em abril. Até o dia 28, os 

investidores não residentes ingressaram com 

R$ 7,4 bilhões no mercado secundário 

(ações já listadas) da B3.  Com isso, o saldo 

acumulado no ano é superavitário em 

R$19,6 bilhões. O resultado é beneficiado 

principalmente pela forte entrada de R$ 23,6 

bilhões em janeiro, ante a debandada em 

fevereiro (R$ 6,8 bilhões) e março (R$ 4,6 

bilhões). 

Em março, a inadimplência média 

no sistema financeiro nacional ficou em 

2,2%. De acordo com a Febraban, ficou 

praticamente estável em relação ao número 

registrado em dezembro (2,1%) e abaixo dos 

3% observados antes da pandemia da covid-

19. Mesmo assim, entidade alerta que já é 

visível uma piora neste indicador. 

Em abril, o número de famílias 

endividadas alcançou 67,5% do total de 

entrevistados, segundo a Peic/CNC. Alta de 

0,2 ponto porcentual (p.p.) em relação a 

março e de 0,9 p.p em abril de 2020.  

O Cadastro Positivo, que começou a 

valer em outubro de 2019, reduziu o spread 

de operações de crédito pessoal em 10,4%, 

segundo relatório divulgado pelo BC. A 

medida provocou queda de 31 pontos 

percentuais nos juros da modalidade para 

novos tomadores. 

O endividamento das faixas dos 

brasileiros mais pobres voltou a subir. Em 

https://oglobo.globo.com/economia/sem-dar-detalhes-guedes-promete-lancar-programa-de-incentivo-trabalhadores-informais-24991913#:~:text=Sem%20dar%20detalhes%2C%20Guedes%20afirmou,a%20trabalhadores%20com%20carteira%20assinada.
https://oglobo.globo.com/economia/sem-dar-detalhes-guedes-promete-lancar-programa-de-incentivo-trabalhadores-informais-24991913#:~:text=Sem%20dar%20detalhes%2C%20Guedes%20afirmou,a%20trabalhadores%20com%20carteira%20assinada.
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abril, 22,3% dos brasileiros com renda 

familiar de até R$ 2,1 mil indicavam ter 

dívidas, patamar recorde, segundo o 

Ibre/FGV. 

Em sua 238ª reunião, o Comitê de 

Política Monetária (Copom) decidiu, por 

unanimidade, elevar a taxa Selic para 3,50% 

a.a. 

A Cielo informa que concluiu a 

estruturação de fundo de investimento em 

direitos creditórios (FIDC) estruturado em 

conjunto com o BndesPar. O objetivo é a 

expansão do crédito para micro, pequenas e 

médias empresas e empresários individuais, 

com foco no combate aos efeitos da 

pandemia causada pelo coronavírus. "A 

estruturação do FIDC foi realizada em 

processo competitivo, visando obter as 

melhores condições para suporte creditício 

para as empresas e empresários individuais 

acima mencionados". 

O FIDC, administrado e gerido pela 

Oliveira Trust DTVM, conta com aportes do 

BNDESPAR de até R$ 450 milhões em 

cotas sênior, sendo R$ 200 milhões 

imediatamente na conclusão de sua 

estruturação e o restante mediante chamadas 

de capital futuras. A Cielo, por sua vez, irá 

aportar R$ 79,4 milhões em cotas 

subordinadas, de forma que o FIDC poderá 

chegar a um capital de aproximadamente 

R$529,4 milhões. 

Pesquisa do Ipec, antigo Ibope, feita 

a pedido do C6Bank mostra que 67% dos 

brasileiros querem usar o Pix para pagar 

suas compras em supermercados, padarias, 

farmácias, lojas. Mas os dados do Banco 

Central mostram que o uso do Pix de 

pessoas físicas para empresas ainda patina, 

representando apenas 11% do total das 

operações realizadas. Enquanto 235 milhões 

de transferências foram feitas entre contas 

de pessoas físicas, em março, somente 35 

milhões foram operações realizadas para 

pagamentos a empresas. 

Segundo a Peic, da Fecomércio-SP, 

atualmente, 78,9%, ou oito em cada dez 

famílias, possuem alguma dívida de cartão 

de crédito - taxa muito próxima do recorde 

histórico, de 79,7%, registrado em junho de 

2012. O dado também é o maior número de 

lares endividados no cartão de crédito, na 

capital, desde novembro de 2019, quando 

ficou em 75,5%. 

O setor de cartões apresentou 

expansão de 17,3% no primeiro trimestre 

ante um ano, para R$ 558,3 bilhões, de 

acordo com balanço divulgado pela 

Associação Brasileira das Empresas de 

Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Com 

recuperação contínua, o segmento totalizou 

6,5 bilhões de transações no período, alta de 

11,8%, na mesma base de comparação. 

 

Inflação  

O IGP-M registrou alta de 2,68% na 

primeira prévia de maio, após ter aumentado 

0,50% na primeira prévia de abril da FGV. 

Com o resultado, o índice acumulou 

elevação de 12,84% no ano e aumento de 

35,18% em 12 meses. 

A inflação medida pelo IPCA em 

abril registrou alta de 0,31%, ante 0,93% em 

março, segundo o IBGE. 

A taxa acumulada pela inflação no 

ano ficou em 2,37%%. Em 12 meses, o 

resultado foi de 6,76%, dentro das projeções 

dos analistas, com mediana de 6,73%. 

O INPC teve elevação de 0,38% em 

abril, ante 0,23% em abril de 2020, após um 

avanço de 0,86% em março, segundo o 

IBGE. Como resultado, o índice acumulou 

elevação de 2,35% no ano. A taxa em 12 

meses ficou em 7,59%.  

A cidade de São Paulo registrou 

desaceleração da inflação pela quarta 

semana seguida, com taxa de 0,35% na 

primeira medição de maio, vindo de um pico 

recente de 0,71% registrado na primeira 

quadrissemana de abril, segundo o IPC-Fipe. 

O IPC de São Paulo, subiu 0,44% 

em abril, segundo a Fipe. No primeiro 

quadrimestre de 2021 acumulou inflação de 

2,25%. Nos 12 meses até abril, a alta 

acumulada de 7,79%. 

O IPP (Índice de Preços ao 

Produtor), que mede a variação de preços de 

produtos industrializados na saída das 

fábricas, registrou inflação de 4,78% em 

março. Esta é a segunda maior alta mensal 

do indicador desde janeiro de 2014, de 

acordo com o IBGE, ficando atrás apenas de 
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fevereiro deste ano (5,16%). O IPP acumula 

taxa de 14,09% no ano. Em 12 meses, a 

inflação acumulada chega a 33,52%, um 

índice recorde. 

O IGP-DI/FGV registrou alta de 

2,22% em abril, após um avanço de 2,17% 

em março. O índice acumula elevação de 

10,38% no ano e avanço de 33,46% em 12 

meses. 

O Índice de Commodities do Banco 

Central (IC-Br) subiu 1,21% em abril ante 

março. O indicador passou de 328,22 pontos 

para 332,20 pontos. 

O BC elevou as projeções para a 

inflação 2021, de 3,4% em dezembro, para 

5%. O IPCA ficaria 1,25 pontos acima do 

centro da meta, mas estaria dentro do limite 

superior para este ano, 5,25%. Mesmo 

assim, o BC aumentou de 8% para 41% a 

probabilidade de a inflação ultrapassar o 

limite superior da meta em 2021. 

O preço do gás de cozinha voltou a 

subir na última semana de abril (25/4 a 1/5) 

comparada à semana anterior, atingindo 

R$120,00 o botijão de 13 Kg no Centro-

Oeste, local de mais difícil acesso de 

distribuição, segundo dados da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). O valor é 0,4% 

maior do que na semana anterior. 

O menor valor continua sendo na 

região Sudeste, com preço médio de 

R$65,00/botijão. O último ajuste do GLP de 

13 Kg foi anunciado pela Petrobras no dia 1º 

de abril, da ordem de 5% em relação ao 

preço anterior. 

Setor Público 

O Governo decidiu não renovar os 

acordos bilaterais para transporte marítimo 

que mantém há décadas com a Argentina e o 

Uruguai. A decisão já foi notificada às 

autoridades dos dois países. Em 2020, o 

Brasil também não renovou o convênio que 

mantinha com o Chile desde 1974. Segundo 

a ABAC, 20% de toda a carga movimentada 

em contêineres pelo conjunto das empresas 

brasileiras de navegação têm como origem 

ou destino portos argentinos ou uruguaios, 

fortalecendo a navegação costeira entre 

portos brasileiros, incentivada agora pelo 

Programa BR do Mar. 

O Tesouro Nacional vê risco de a 

dívida de curto prazo brasileira, com 

vencimento em até 12 meses, ficar acima de 

um dos piores períodos para a gestão do 

endividamento. Projeções indicam a 

possibilidade de essa parcela a vencer em 

até um ano ser de 18,8% do PIB em 2021, 

subindo a uma média de 19,3% até 2024. 

Isso representa quase o dobro da média no 

período de 2006 a 2019 e maior que a média 

de 17,8% do PIB entre 1999 e 2005. 

Segundo o Tesouro Nacional, o 

Governo geral (União, Estados e 

Municípios) teve “investimento líquido” 

negativo de R$ 15,2 bilhões, o equivalente a 

0,2% do PIB. O País teve perda de 

patrimônio investido, mesmo tendo elevado 

no total seus investimentos bruto de 1,17% 

para 1,42% do PIB de 2019 para 2020. O 

problema foi que o consumo de capital (a 

deterioração de nossa infraestrutura) subiu 

de 1,55% para 1,62% do PIB no mesmo 

período. 

O Governo está decidido a limitar o 

bônus de outorga do 5G a no máximo 10% 

do valor da faixa. Cálculos enviados 

ao Tribunal de Contas da União 

(TCU) apontam que a frequência foi 

avaliada em R$ 44 bilhões, montante que 

seria cobrado das teles caso o Governo não 

impusesse nenhum investimento como 

contrapartida ao uso da faixa - nem os 

diretamente ligados ao 5G, como redes de 

antenas, nem aqueles não associados à 

futura tecnologia. Assim, as empresas teriam 

que pagar no máximo R$ 4,4 bilhões pela 

frequência no leilão, que está previsto para 

agosto. 

A Câmara dos Deputados aprovou o 

projeto de lei que a cria a Loteria da Saúde, 

para ampliar o financiamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em despesas com o 

combate à covid-19. Também será criada a 

chamada Loteria do Turismo, para 

direcionar recursos ao setor, também muito 

afetado pela pandemia, mas com validade 

até 31 de dezembro de 2021. O texto será 

encaminhado ao Senado Federal. 

A União pagou R$ 477,74 milhões 

em abril referentes a garantias de operações 

de crédito contratadas por Estados e 

Municípios e não pagas no prazo. O 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/5g
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
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Governo federal é avalista dessas operações. 

Os dados estão no Relatório de Garantias 

Honradas pela União em Operações de 

Crédito, divulgado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional. 

O Presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu 

que a reforma tributária deve avançar “sem 

paternidades”. De acordo com o 

parlamentar, o compromisso é colocar para 

votação “a reforma tributária possível”. De 

acordo com o parlamentar, a reforma, que 

pode vir como um projeto de lei, deve ser 

fatiada, inclusive entre Câmara e Senado, 

onde teria três ou quatro relatores diferentes, 

que ainda devem ter os nomes definidos. 

O Governo de São Paulo marcou 

para 15 de julho o leilão de 22 aeroportos 

regionais e incluiu importantes unidades que 

estão com obras travadas ou sem capacidade 

de ampliação, como os terminais de 

Ribeirão Preto, Presidente Prudente e São 

José do Rio Preto. O edital da licitação, 

publicado na quarta (5), determina 

concessão com prazo de 30 anos. O 

investimento privado deverá alcançar R$450 

milhões ao longo do período. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 

registrou superávit de US$ 10,349 bilhão em 

abril, com crescimento nas exportações 

(50,5%) e importações (46,8%) ante abril de 

2020, quando a economia brasileira foi 

afetada pelo início da pandemia. O resultado 

é recorde para todos os meses da série 

histórica, iniciada em janeiro de 1997. A 

corrente de comércio avançou 46,8%. As 

exportações foram impulsionadas pela venda 

de produtos como a soja, que respondeu por 

27,1% dos embarques, e o minério de ferro, 

12,6% das vendas. 

Com a demanda por produtos como 

soja e minério de ferro em alta, 

principalmente na China, e o reaquecimento 

da economia dos Estados Unidos, as 

exportações brasileiras devem dar um salto 

neste ano e a balança comercial registrar um 

saldo positivo recorde. Se alcançado recorde 

de US$ 73 bilhões, ele será 30% maior que o 

de 2017, de US$ 56 bilhões. O relatório 

Focus indica que, por enquanto, a mediana 

do mercado para o superávit deste ano é de 

US$ 64 bilhões – ainda assim, um recorde.  

A exportação total de café pelo 

Brasil (não torrado, torrado, extratos, 

essências e concentrados de café) no mês de 

abril alcançou cerca de 145,8 mil toneladas 

(perto de 2,430 milhões de sacas de 60 kg), 

o que corresponde a um aumento de cerca de 

90,4% em comparação com igual mês de 

2020, quando foram embarcadas 76,563 mil 

toneladas (aproximadamente 1,276 milhão 

de sacas). Em termos de receita cambial, 

houve crescimento de 135% entre os dois 

períodos, de US$ 152,53 milhões para 

US$363,99 milhões. 

As exportações de carnes do Brasil 

continuaram aceleradas em abril. Os 

embarques de carne bovina, suína e de 

frango subiram em volume e em receita no 

mês passado ante igual período do ano de 

2020. 

O déficit comercial dos Estados 

Unidos aumentou 5,5% em março ante 

fevereiro, a US$ 74,4 bilhões, segundo 

dados publicados pelo Departamento do 

Comércio americano. As exportações dos 

EUA subiram 6,6% na comparação mensal 

de março, a US$ 200 bilhões, e as 

importações cresceram 6,3%, a US$ 274,5 

bilhões. 

Depois de registrar entradas líquidas 

de US$ 1,568 bilhão em março, o País 

fechou abril com fluxo cambial também 

positivo de US$ 3,990 bilhões, informou o 

Banco Central. 

A economia dos EUA criou 266 mil 

empregos em abril, segundo dados 

publicados pelo Departamento do Trabalho 

do País. Já a taxa de desemprego dos EUA 

subiu inesperadamente, de 6% em março 

para 6,1% em abril. Em abril, o salário 

médio por hora aumentou 0,70% ante o mês 

anterior, ou US$ 0,21, a US$ 30,17. Já na 

comparação anual, houve acréscimo salarial 

de 0,33%. 

O PIB de Hong Kong cresceu 7,8% 

no primeiro trimestre de 2021, na 

comparação com o mesmo período de 2020, 

de acordo com uma leitura preliminar 

divulgada pelo Governo. Em relação ao 

quarto trimestre, a alta foi de 5,3%. 
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O uso de milho para produção de 

etanol nos Estados Unidos aumentou 26% 

em março, ante fevereiro, para 420 milhões 

de bushels (10,67 milhões de toneladas), 

segundo o Departamento de Agricultura do 

País (USDA), em relatório mensal. Na 

comparação anual, o volume ficou 2% 

acima do reportado em março do ano 

passado. 

O consumo total de milho somou 

473 milhões de bushels (12,01 milhões de 

toneladas) em março, 25% superior ao 

volume consumido em fevereiro e 1% maior 

que o verificado em março do ano passado. 

Do total, 91,1% do cereal foi destinado para 

produção de etanol e 8,9% usados para 

outros fins. 

O Banco da Inglaterra (BoE, pela 

sigla em inglês) manteve sua taxa básica de 

juros em 0,10% e o tamanho do seu 

programa de relaxamento quantitativo (QE) 

em 895 bilhões de libras, como previsto por 

analistas. Segundo comunicado divulgado 

após o fim da reunião de política monetária, 

os nove dirigentes do Banco Central inglês 

foram unânimes na manutenção do juro 

básico. No caso do programa de QE, a 

votação foi por 8 a 1. 

Segundo a Associação de Portos da 

China, de 11 a 20 de abril a movimentação 

de contêineres nos oito principais portos do 

País aumentou 17,8% em termos anuais. No 

porto de Ningbo Zhoushan superou 30%, 

enquanto nos portos de Shanghai, Xiamen e 

Shenzhen passou de 20%. O boom da 

movimentação ocorreu em meio à rápida 

expansão das exportações chinesas, que 

cresceram 38,7% em relação ao ano anterior. 

 

 

 

 


