
 

  
LINHÃO DE TUCURUÍ 

Consórcio ainda não entregou plano ambiental 

para áreas indígenas 
POLÍTICA 

Por Ribamar Rocha 
Em 16/05/2019 às 01:42 

 
 

Os índios Waimiri-Atroari ainda não receberam o PBA para estudar como passará o linhão pela área 

indígena (Foto: Divulgação JoeniaWapichana) 
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COMODIDADE 

Sefaz adere ao Programa Redesimples 
POLÍTICA 

Por Folha Web 
Em 16/05/2019 às 01:38 

 
 
Medida faz parte do Governo Digital, que busca dar celeridade em processos e cortar gastos (Foto: Secom-

RR) 
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FNO: BANCO DA AMAZÔNIA AMPLIA PARA R$ 500 MILHÕES 
APORTE DE RECURSOS PARA RORAIMA 
 

 Capa Geral  Publicado em 15 de maio de 2019 
 

 
 

Em março, foram disponibilizados R$ 282 milhões, por meio de um protocolo de intensões 
assinado com o Governo do Estado – Fotos: Neto Figueredo 

 
O desenvolvimento do setor primário é uma das principais metas do Governo do Estado para 
modificar a matriz econômica de Roraima. Pensando em alavancar esse crescimento, no mês 
de março, o Estado assinou um protocolo de intenções com o Banco da Amazônia que 
disponibilizava mais de R$ 282 milhões, relativos ao plano de aplicação do FNO (Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte). 

Durante o evento da largada do plantio de grãos e fibras, safra 2019, nesta quarta-feira, dia 
15, na fazenda Vista Montanha, no município de Bonfim, o governador Antonio Denarium 
anunciou que após um pedido, o Banco da Amazônia vai ampliar para R$ 500 milhões o 
aporte de recursos destinados pelo FNO. 
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Governador Antonio Denarium 
 
Denarium destacou que além de boa infraestrutura de estradas e vicinais, o produtor rural 
também precisa de acesso aos bancos. “Em março recebemos o presidente do Banco da 
Amazônia, que anunciou um investimento superior a R$ 280 milhões no Estado. Após um 
pedido nosso, ele aumentou esse limite para R$ 500 milhões. Ou seja, juntos a Seapa 
[Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento] e Pastas afins vão auxiliar os 
produtores a acessarem esse crédito, desde o agricultor familiar, até o empresarial”, disse. 

O FNO disponibiliza crédito com taxa de juros menor, que tem por finalidade facilitar o 
processo de aquisição de máquinas e equipamentos ao produtor rural, possibilitando o 
desenvolvimento da produção e fortalecimento da economia do Estado. 

O superintendente regional do Banco da Amazônia, André Vargas, explicou que o empenho 
do Governo do Estado é fundamental nesse processo. 

“Quando se pensa em política de aplicação de recurso, é necessária a participação ativa de 
todos os atores, em especial do Governo do Estado, que tem acreditado e apostado bastante 
no agronegócio. Da mesma forma o Banco da Amazônia e demais instituições financeiras de 
crédito vêm direcionando energia nesse sentido”, pontuou. 

Ele adiantou ainda que somente para o cultivo de soja, já estão aprovados mais de R$ 40 
milhões em contratos. “Em termos de prospecções temos mais R$ 100 milhões em operações 
sinalizadas ainda para o primeiro semestre deste ano e também para o segundo”, disse 
Vargas. 

Durante largada do plantio de grãos e fibras, produtores assinam contratos para liberação de 
R$ 19 milhões em crédito 

Além do anúncio da ampliação do aporte de recursos destinados pelo FNO, o Banco da 
Amazônia também liberou R$ 17 milhões de um total de 18 operações de crédito, que 
atendem desde a agricultura familiar ao grande produtor rural. 



 

 
 
Financiamento 
 
Um dos contraentes foi o empresário e engenheiro agrônomo Marcos Paulo Viacelli. Ele 
financiou junto ao Banco da Amazônia a quantia de R$ 852 mil para a compra de maquinário 
que vai auxiliar no plantio de grãos na propriedade dele, localizada na região do Bom Intento, 
zona Rural de Boa Vista. 

“Esse financiamento é essencial, pois hoje, os agentes financeiros são primordiais para o 
produtor rural. Esse crédito facilita muito a expansão de área e investimentos. Acreditamos 
no potencial e no futuro do Estado e estamos entrando de cabeça”, declarou. 

Banco do Brasil libera R$ 2 milhões em crédito para o setor primário 
 
O Banco do Brasil também esteve presente no evento e liberou mais R$ 2 milhões em crédito 
para investimentos no setor primário. 

O vice-presidente do Banco do Brasil, Ivandré Montiel da Silva, afirmou que a assinatura de 
R$ 2 milhões em contratos de crédito é simbólica, pois a relação da instituição financeira com 
o desenvolvimento do setor primário em Roraima vai muito além disso. 

Ele afirmou que somente no agronegócio em Roraima, o apoio do Banco do Brasil ultrapassa 
a casa dos R$ 400 milhões. “Na última safra atingimos a marca de R$ 90 milhões de crédito 
para os produtores rurais. Roraima é um Estado com potencial, prova disso são alguns 
fatores fundamentais. O primeiro é a natureza, Roraima tem serras, sol e água. O segundo é 
tecnologia, aqui tem sementes, máquinas e equipamentos. O terceiro são produtores rurais 
dispostos a trabalhar e o quarto fator é o crédito, onde se consegue transferir a tecnologia 
dos laboratórios das lojas para os produtores rurais”, declarou. 

Isaque Santiago 
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Atividade econômica do Brasil tem contração de 0,68% no 1º tri, aponta BC 
 
15/05/2019 08h39 
 
Por Camila Moreira  
 
SÃO PAULO (Reuters) - A economia brasileira terminou o primeiro trimestre com contração 
depois de três resultados mensais negativos, mostraram dados do Banco Central nesta 
quarta-feira, corroborando as preocupações com o ritmo da atividade econômica e as 
perspectivas de crescimento do país.  
 
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do 
Produto Interno Bruto (PIB), caiu 0,28 por cento em março na comparação com o mês 
anterior, segundo dado dessazonalizado divulgado pelo BC. O resultado foi pior do que a 
expectativa de queda de 0,228 por cento em março na comparação com o mês anterior, 
segundo dado dessazonalizado divulgado pelo BC. O resultado foi pior do que a expectativa 
de queda de 0,20 por cento em pesquisa da Reuters, e seguiu-se a recuos de 0,98 e 0,11 por 
cento, respectivamente, em janeiro e fevereiro 
 
Com isso, o indicador apresentou contração de 0,68 por cento no primeiro trimestre em 
relação aos três meses anteriores, em número dessazonalizado. Na comparação com março 
de 2018, o IBC-Br apresentou queda de 2,52% e, no acumulado em 12 meses, teve alta de 
1,05%, segundo números observados.  
 
O mês de março foi marcado por contrações tanto na indústria quanto nos serviços, em um 
ambiente de taxa de desemprego de 12,7 por cento no primeiro trimestre, com quase 13,4 
milhões de desempregados, e número recorde de desalentados. 
 
 
A produção industrial caiu 1,3 por cento no mês, no ritmo mais forte de perdas para março 
em dois anos, enquanto o volume de serviços perdeu 0,7 por cento em março. 
 
As vendas no varejo tiveram crescimento de 0,3 por cento sobre fevereiro, porém em um 
resultado abaixo do esperado. "A economia continua a operar com um alto grau de 
ociosidade em termos de utilização de recursos.  
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Progresso na direção de uma consolidação fiscal... permanece, em nossa avaliação, sendo 
determinante para ancorar o sentimento do mercado, sustentar o sentimento de 
consumidores e empresas e alavancar o que tem sido até agora uma recuperação rasa e 
decepcionante", avaliou o diretor de pesquisa econômica do Goldman Sachs para América 
Latina, Alberto Ramos. 
 
Depois da divulgação dos últimos números, Ramos reduziu a expectativa para o PIB no 
primeiro trimestre a uma contração de 0,1%, de alta de 0,2% antes, vendo aumento do PIB 
de 1,2% em 2019, antes 1,7%.  
 
Os números do PIB relativos ao início de 2019 serão divulgados pelo IBGE em 30 de maio. No 
quarto trimestre do ano passado, o PIB cresceu 0,1 por cento sobre o terceiro e terminou 
2018 com expansão de 1,1 por cento, de acordo com dados do IBGE. 
 
"Indicadores de atividade econômica do primeiro trimestre sugerem queda de 0,2% do PIB 
no período", estimou o Bradesco em nota. 
 
Na terça-feira, o Banco Central apontou uma "probabilidade relevante" de que a economia 
brasileira tenha recuado ligeiramente no primeiro trimestre deste ano sobre os três meses 
anteriores.  
 
As expectativas de crescimento para o Brasil vêm sofrendo sucessivas reduções. A mais 
recente pesquisa Focus realizada semanalmente pelo BC junto a uma centena de 
economistas mostrou que a estimativa para a atividade neste ano é de crescimento de 1,45 
por cento, indo a 2,50 por cento em 2020.  
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes afirmou em audiência pública na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) do Congresso que a projeção de crescimento do governo para a economia 
neste ano caiu para 1,5%. Por enquanto, o governo estima oficialmente alta de 2,2% do PIB.  
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