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Agronegócio registra
superávit de US$ 8,38 bi
Resultado foi o terceiro maior da série histórica para meses de maio,
abaixo apenas dos valores de 2012 e 2013. A soja foi o destaque

crescimentode30%,passan-
do para US$ 1,3 bilhão em
maio deste ano. O superá-
vit comercial do agronegócio
brasileiro aumentou de US$
7,59 bilhões para US$ 8,38
bilhões para omesmo perío-
do, sendoo terceiromaiorda
série histórica parameses de
maio, abaixo apenas dos va-
lores de 2012 e 2013. Os da-
dos foram divulgados ontem

(13) peloMinistério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa).
O complexo soja liderou

as vendas e foi responsá-
vel por 48,8% das atividades
do agronegócio no mês, ge-
rando um total de U$ 4,72
bilhões. A cifra representa
acréscimo de 7,5% sobre o
valor registrado no mesmo
mês do ano passado. Esse

EXPORTAÇÕES

AGÊNCIA BRASIL

As exportações bra-
sileiras do agro-
negócio atingiram
US$ 9,68 bilhões,

em maio, superando em
12,8% o valor registrado no
mesmo mês do ano anterior.
Já as importações tiveram

desempenho foi puxado pe-
los embarques de soja em
grão, que totalizaram 10,96
milhões de toneladas, com
receita deUS$4,06bilhões.
Produtos como açúcar

(US$ 824,22 milhões e 1,99
milhão de toneladas) e ce-
lulose (US$ 527,72 milhões
e 1,19 milhão de toneladas)
também tiveram destaques
nomêsdemaio.

Reforma trabalhista
avança mais uma etapa
SENADO

FOLHAPRESS

O governo conseguiu
cumprir ontem (13) mais
uma etapa da tramitação da
reforma trabalhista. O re-
latório do senador Ricardo
Ferraço (PSDB-ES) foi lido
na CAS (Comissão de As-
suntos Sociais), em reunião
queduroumaisde8horas.
O acordo firmado pelo

governo com a oposição
na semana passada pre-
vê que a votação no co-
legiado ocorra na próxi-
ma terça (20). A proposta

ainda precisa passar pela
CCJ (Comissão deConsti-
tuição e Justiça) antes de
ser colocada em votação
no plenário da Casa.
Para que o texto não re-

torne à Câmara, onde já
foi aprovado, o Senado
precisa aprovar a matéria
sem alterações. Seguindo
um acordo feito pela base
aliada junto ao governo
Temer, Ferraço não mu-
dou os pontos aprovados
pela Câmara e sugeriu
que alguns pontos sejam
vetados no texto e corri-
gidos por meio de medi-
da provisória.


