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APetrobrásarrematoudoisblo-
cosexploratóriosemáguaspro-
fundas noMarNegro, concedi-
dospela estataldepetróleo tur-
caTürkýyePetrollerýAnoným
Ortaklidi (TPAO), desbancan-
do gigantes mundiais como a
britânica BP, a americana Ex-
xonea francesaTotal. APetro-
brás será parceira da TPAO
nasduasáreas,com50%depar-
ticipação. A operação marca
sua estréia no setor de petróleo
da Turquia, que produz 40 mil
barris/diae importadoOriente
Médio 90%do seu consumo.

Petrobrásfazparceria
comestataldaTurquia

Economistas da UFRJ prevêem expansão de 3,8%

‘IndústriaseráomotordoPIB’

9+

A greve dos funcionários da
AgênciaNacional deVigilância
Sanitária (Anvisa) afetou as
operaçõesdoPortodeSantos,o
maior do País, entre a quarta-
feira e ontem, impedindo a en-
tradade14navios.Oórgãofede-
ral de fiscalização não expediu
certificadosqueatestamascon-
dições fitossanitárias das em-
barcações oriundas de regiões
endêmicas. Só navios que che-
gamdeáreas livresdecontami-
nação conseguiram autoriza-
ção,atravésdoescritóriodaAn-
visa emSão Paulo.

O governo do Paraná anunciou
que os proprietários das fazen-
das declaradas com foco de fe-
bre aftosanoEstado aceitaram
sacrificarosanimais.“Nenhum
proprietário vai entrar com li-
minar na Justiça para impedir
o sacrifício”, disse o diretor-ge-
ral da Secretaria da Agricultu-
ra, Newton Pohl Ribas. O único
pedidodosfazendeiroséqueha-
janecropsianosanimaissorolo-
gicamente reagentes para que
omaterial seja enviado aoCen-
troPanamericanodeFebreAf-
tosa para exames.

GrevedaAnvisaafeta
movimentoemSantos

PecuaristasdoPRvão
sacrificarosanimais

PETRÓLEO

VIGILÂNCIASANITÁRIA

Caiootimismodoconsumidor

PECUÁRIA

Para a FGV, redução de 2,1% no Índice de Confiança é uma ‘acomodação do crescimento’

CENÁRIOS
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Nilson Brandão Junior
RIO

OÍndicedeConfiançadoConsu-
midor (ICC), calculado pela
Fundação Getúlio Vargas
(FGV), recuou 2,1% em feverei-
ro, depois de dois meses segui-
dos de aumento. Para a FGV, é
uma “acomodação do cresci-
mento”,quepodetermotivosa-
zonal, jáqueootimismoé tradi-
cionalmente maior no início do
ano. O indicador passou de
110,5 para 108,2 pontos.
“A confiança avançou bem
emdezembroeemjaneiro.Ago-
ra parece que deu uma acomo-
dada. Parece seguir o ritmo da
recuperação lenta da econo-
mia”, comentou o coordenador
da pesquisa, Aloisio Campelo
Jr. Ele acredita que, caso não
ocorraalgumimprevisto, como
umreaquecimentodacrisepolí-
tica, a confiança deverá conti-
nuar a avançando lentamente.
Para ele, o recuo em feverei-
ronãopodeserinterpretadoco-
mo tendência. E sustenta que
ao longo do ano passado a con-
fiança do consumidor foi dete-
riorandoemparaleloaoavanço
dasturbulênciaspolíticas.Cam-
pelo Jr. explicou que o indica-
dor de fevereiro ainda está aci-
ma das taxas de outubro a de-
zembro. O ICC começou a ser
calculado no último trimestre
do ano passado.
Osdoisíndicesquecompõem
o ICC também recuaram. O Ín-
dice da Situação Atual caiu
3,3%,para106,1pontos,eoÍndi-
cedeExpectativasbaixou 1,4%,
para109,4pontos.Amaiordete-
rioraçãodetectadanapesquisa
foi no quesito sobre a situação
financeiraatual da família, cujo
índice encolheu 4,9%de janeiro
para fevereiro.
Segundo o economista do
Ipea, Estêvão Kopschitz, este

resultadopodeestar influen-
ciadopeloacúmulodegastos
que se concentram no início
do ano, como matrículas es-
colares, compra de material
didático, IPTU, IPVAeanui-
dades pagas por profissio-
nais liberais. Ele pondera,
contudo, queo índicedecon-
fiança émuito recente, o que
dificultaaanálisedosresulta-
dos.
Os dados da sondagem
mostram que a parcela dos
entrevistadosqueconsidera-
va a situação familiar boa
caiu de 22,7% para 18,7%. Já
ogrupoqueconsideraasitua-
ção ruim foi de 16,3% para
17,5%. Também encolheu a
parcela que dizia estar pou-
pando (de 16,9% para 14,9%)
e ficou praticamente estável
a que estava se endividando
(de 24,9% para 24,6%).
Os números indicam ain-
daque o consumidor entrou
cauteloso no ano, tentando
ajustar suas contas, diz
Campelo Jr. As expectati-
vas de compra de bens de
consumo duráveis nos pró-
ximos seis meses caíram
2,7%.Deformageral,asclas-
sesderendamaisaltamanti-
veram as expectativas em
nível estável, enquantohou-
ve recuo entre as pessoas
commenor renda.
A sondagem mostra, ain-
da,que oconsumidorparece
confiante na redução dos ju-
ros.Aparceladaspessoasen-
trevistasque apostaemque-
da da taxa Selic foi de 31,3%
para 33,5%, enquanto o gru-
poquepreviaqueosjurossu-
biriamrecuoude 22,6%para
19,6%. “Nos últimos meses,
parece ter ficado claro que
os juros vão cair, na avalia-
ção dos consumidores”, dis-
se Campelo Jr. ●
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OInstitutodeEconomiadaUni-
versidadeFederal doRiodeJa-
neiro (UFRJ) projeta aumento
de 6% para a produção indus-
trial em2006–odobrodos3,1%
de2005–erevisoude3,5%para
3,8% o crescimento do Produto
InternoBruto (PIB).
Segundo a UFRJ, o cresci-
mento do PIB em 2005, taxa
que será oficialmente divulga-
dahojepeloInstitutoBrasileiro
de Geografia e Estatística (IB-
GE), foi de 2,5%. O valor tam-
bém foi revisto pelo IE/UFRJ,
depois que o IBGE divulgou
umareavaliação para os núme-
rosda indústriaemnovembroe
o resultado de dezembro, mais

forte que o esperado.
“O motor do crescimento do
PIB agora vai ser a indústria”,
prevê o coordenador do Grupo
deConjunturadoIE/UFRJ,An-
tonio Licha. A estimativa de
crescimento bem superíor aos
4%projetados pelomercado.
OgrupodaUFRJanalisaque
o forte crescimento industrial
no fimde2005terá impactopo-
sitivo na produção este ano. O
IBGErevisoude0,6%para1,3%
o crescimento da produção de
novembroanteoutubro e infor-
mou que o avanço em dezem-
bro foi de 2,3%. Além disso, o
grupo avalia que a redução da
taxa Selic, até 14,5% no fim do
ano, será decisiva para estimu-
lar a atividade econômica.

Segundo o boletim do IE,
“períodos de queda da Selic
foramacompanhados,nosúl-
timos anos, por expansão vi-
gorosa da indústria e o mes-
modeveráocorreresteano”.
Licha comenta, ainda, que
aretomadada indústria este
anoécomparável,emintensi-
dade,à recuperação iniciada
apartirdareduçãodos juros
emmarçode1999.Masdeve-
rá ser um pouco mais fraca
que a iniciada com a queda
daSelic em junho de 2003.
Há, contudo, riscos e o
principal é o câmbio. O coor-
denador lembra que o peso
das exportações na produ-
ção das indústrias de manu-
fatura já é de 25%. ● N.B.J.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 fev. 2006. Economia. B5.




