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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Superavit comercial bate
recorde e soma US$ 7,1 bilhões
As exportações somaram US$ 20 bilhões, o que representa um
crescimento de 20,1% em relação ao mesmomês do ano passado

pelo Ministério do De-
senvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior.
As exportações somaram

US$ 20 bilhões, o que re-
presenta um crescimento de
20,1% em relação ao mes-
mo mês do ano passado. As
importações ficaram emUS$
12,9 bilhões, um aumento de
7,1% ante março de 2016.
Comsaldospositivosnos três
primeiros meses de 2017, a

balança comercial acumula
um superavit de US$ 14,4 bi-
lhões atémarço, resultado de
importações de US$ 36 bi-
lhões e exportações que che-
garamaUS$50,4bilhões.

CARNE
A exportação de carne bo-

vina somou US$ 404 mi-
lhões em março deste ano,
o que representa uma queda
de 6,1% em comparação com

EMMARÇO

FOLHAPRESS

Osuperavit da ba-
lança comerci-
al brasileira so-
mou US$ 7,1 bi-

lhões em março, o me-
lhor resultado para o mês
da série histórica, que co-
meça em 1989. Os dados
foram divulgados ontem

igualmês de 2016, no cálculo
pela média diária. As carnes
de frango e suína, ao contrá-
rio, apresentaram aumento
nas exportações, também no
cálculo pela média diária. A
carnede frango teveumaalta
de 7%, com US$ 571 milhões
exportados no mês passado.
A carne suína, cuja exporta-
ção somou US$ 138 milhões
no mês passado, apresentou
umcrescimentode33,4%.

Alíquota maior e multa
dividida em nova repatriação
SEGUNDA ETAPA

FOLHAPRESS

A Receita Federal infor-
mou ontem (3) que os
contribuintes que quise-
rem aderir à nova repa-
triação, ou regularização
de recursos ilegais no ex-
terior, devem apresentar
suas declarações e paga-
mento de multa e impos-
to até 31 de julho.
O governo prevê arreca-

dar R$ 13 bilhões com a
nova etapa do programa,
cujo projeto foi sanciona-
do na semana passada, sem
vetos, pelo presidente da
República,MichelTemer.

ARRECADAÇÃO
Na primeira etapa da re-

patriação, o governo arre-
cadou R$ 46,8 bilhões com
a regularização de ativos
mantidos sem o conheci-
mento da Receita Federal
emoutrospaíses.
Segundo a Receita Fede-

ral, que regulamentou o
programa ontem, a adesão
deverá ser referente a re-
cursos, bens e direitos de-
tidos pelo contribuinte até
30de junhode2016.
Essa também é data da

taxa de câmbio a ser utili-
zado para cálculo da mul-
ta e imposto devidos -na
ocasião, esta variava em
torno deR$ 3,20.




