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Recursos do acordo de reparação da Vale devem gerar
crescimento de 1,9% no PIB de MG e 0,1% no PIB nacional
Estimativas em cima de investimentos a serem executados fazem parte de estudo elaborado pela
Fiemg

Por Cibelle Bouças, Valor — Belo Horizonte

09/07/2021 08h26 · Atualizado 

A execução pelo governo de Minas Gerais de investimentos com recursos do acordo de reparação

da Vale pela tragédia de Brumadinho deve gerar um crescimento de 1,9% no Produto Interno Bruto

(PIB) do Estado e de 0,1% no PIB brasileiro. As estimativas fazem parte de um estudo elaborado pela

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).  

O acordo foi fechado no valor de R$ 37,68 bilhões, mas apenas R$ 11,06 bilhões serão incluídos no

orçamento do Estado. O restante será aplicado pela própria Vale.

É sobre esses R$ 11 bilhões que a Fiemg calculou o impacto econômico e social. O estudo

considerou indicadores como valor bruto da produção e massa salarial da agropecuária, da

indústria, dos serviços e da administração pública nas 13 regiões do Estado, além do PIB per capita.

De acordo com o estudo, as obras com recursos da Vale vão gerar um aumento de R$ 14,9 bilhões

no valor bruto da produção do Estado e um crescimento no PIB mineiro de 1,9%.

“O impacto no PIB é relevante. E a demora na aprovação do projeto de lei que permite usar os

recursos é extremamente dramática do ponto de vista econômico”, afirmou o presidente da Fiemg,

Flávio Roscoe.

Ele ponderou que atualmente a economia está em recuperação e existe capacidade ociosa. Neste

momento, a injeção de recursos ajuda a acelerar a recuperação econômica.

“Se o recurso vier mais à frente, quando a economia estiver aquecida, pode até mesmo gerar

pressão inflacionária, o que seria um problema”, disse Roscoe.

A Fiemg também estima geração de 48,9 mil empregos diretos e indiretos no Estado e pagamento

de R$ 4,2 bilhões em massa salarial com os recursos da reparação. A arrecadação de impostos

há 13 minutos
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líquidos é estimada em R$ 764,4 milhões.

A maioria dos investimentos será na região metropolitana de Belo Horizonte, onde também está

localizada Brumadinho. A região vai receber 79,9% dos investimentos (R$ 8,8 bilhões). Com esse

recurso, a região deve apresentar um aumento de R$ 11,5 bilhões no valor bruto de produção,

geração de 32,5 mil empregos, na massa salarial de R$ 3,2 bilhões e arrecadação de impostos de R$

581 milhões.

“Além do impacto direto na economia, essas obras vão melhorar a infraestrutura e devem ajudar a

atrair outros investimentos para Minas. A Stellantis, por exemplo, espera a conclusão do Rodoanel

para ampliar seus investimentos no Estado”, disse Daniela Britto, gerente de economia da Fiemg e

responsável pelo estudo.

Dos R$ 11,06 bilhões, R$ 4,95 bilhões serão usados em projetos de mobilidade. Outros R$ 2,05

bilhões irão para obras de saneamento básico e tratamento de água e R$ 4,06 bilhões serão usados

no fortalecimento do serviço público no Estado — com obras que incluem construção de hospitais

regionais, escolas, equipamento das polícias e do Corpo de Bombeiros, entre outros.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

DR. ZERO PESO

LINK PATROCINADO

MAXSHAVE

LINK PATROCINADO

Jovem de Ibirité viraliza na web com seus truques para queimar gordura localizada!
Clique Aqui

A máquina mais eficiente da Europa acaba de chegar em Ibirité

A máscara mais vendida de 2021. Entenda o motivo

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.globonoticias.link/tbl/pesop/?af=779&cl=GiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SDE9VQo6NHe1u3szMjlAQ&utm_source=Taboola&utm_medium=adv&utm_campaign=10977719&utm_term=editoraglobo-valoreconomico&utm_content=3013822082&tblci=GiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SDE9VQo6NHe1u3szMjlAQ#tblciGiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SDE9VQo6NHe1u3szMjlAQ
https://portalg3.com/maqbarbear/pagina1?click_id=GiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SCCuE8oo5GZo_-XvI6WAQ&site=editoraglobo-valoreconomico&site_id=1212302&title=A+m%C3%A1quina+mais+eficiente+da+Europa+acaba+de+chegar+em+Ibirit%C3%A9&platform=Desktop&campaign_id=9668704&campaign_item_id=2987006249&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fcb022cc6118397debcd563ad209db653.gif&cpid=6bdbb23d-38b5-43b9-98bf-aef7049d37db&tblci=GiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SCCuE8oo5GZo_-XvI6WAQ#tblciGiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SCCuE8oo5GZo_-XvI6WAQ
https://www.saudeinterativa.com/sf/?sfunnel=205&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SCC71Io46Hmpe_I_rH0AQ#tblciGiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SCC71Io46Hmpe_I_rH0AQ
https://trc.taboola.com/editoraglobo-valoreconomico/log/3/click?pi=%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2021%2F07%2F09%2Frecursos-do-acordo-de-reparacao-da-vale-devem-gerar-crescimento-de-19percent-no-pib-de-mg-e-01percent-no-pib-nacional.ghtml&ri=fd406fe2ecc42db58608398fa42d6faf&sd=v2_74acba3df2b3297a6889a79c6eeeecec_9d64544c-2bdd-428b-b0bf-80761ab686d8-tuct6ee5db2_1625829771_1625830576_CIi3jgYQjv9JGP2bttioLyAFKAMwHzjb1AdA8YcQSMz24ANQ5tEEWABgjAJoqtT02YSY-IJs&ui=9d64544c-2bdd-428b-b0bf-80761ab686d8-tuct6ee5db2&it=text&ii=~~V1~~6434889873393650371~~Q7wen3Ju50sqE63wfiLk2ck98-vHKFCDU1vlTMAHf0AndpXq_nTToVci-tV_1bYyPVPbFHdycXfyr1VxmozLcV7JbGFbjtizQN29Zpin8p1JlawpbYFtoRw_FVSAoDPy8yoVX_ZV1DUzrU9mgEqIxVpt34vkyVLCqQj-j_6Ik-WFwt9_72reDSrMsTKuuUo54f6nlEaro-Cc2YJlN9a1cAVdMBBiO11joNbzOz9WmBctTIV6b5KoomjKp6h9MPGy335JyUpoDQWuuLi1-DNuCjUngz45m_xqzOz1Bq1Qy7I&pt=text&li=rbox-t2m&sig=0e740db6c8d1c62242bbdc58162b77815f931d0d9b6f&redir=https%3A%2F%2Fwww.globonoticias.link%2Ftbl%2Fpesop%2F%3Faf%3D779%26cl%3DGiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SDE9VQo6NHe1u3szMjlAQ%26utm_source%3DTaboola%26utm_medium%3Dadv%26utm_campaign%3D10977719%26utm_term%3Deditoraglobo-valoreconomico%26utm_content%3D3013822082%26tblci%3DGiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SDE9VQo6NHe1u3szMjlAQ%23tblciGiDjec-p2-h_UJgCYxCIZ3YIv0lW9SxDA46WoRioHE805SDE9VQo6NHe1u3szMjlAQ&vi=1625830559229&p=drzeropesopremium-br-sc&r=21&tvi2=4495&lti=remove_stories_from_explore_more_simplified_css_ctrl&ppb=COAH&cpb=EhMyMDIxMDYxNC0zMy1SRUxFQVNFGJeNicIEIJz__________wEqGXVzLnRhYm9vbGFzeW5kaWNhdGlvbi5jb20yCHdhdGVyMTUwOIDasYQMQNvUB0jxhxBQzPbgA1jm0QRjCJMZEI8jGAJkYwjXFhDVHxgjZGMIqB8Q6CoYB2RjCNIDEOAGGAhkYwiWFBCbHBgYZGMIyBwQwicYGWRjCPsZEJwmGAlkYwj6HhCzKhgKZGMI9BQQnh0YH2R4AYABAogB8KqFowE&cta=true

