
Folha de Valinhos
SÁBADO, 24 DE JANEIRO DE 2015 Cidades02

Dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento

Pela segunda vez conse-
cutiva, Valinhos fecha o ano 
com saldo negativo na balança 
comercial, relação de produ-
tos importados e exportados, 
nos três setores da economia. 
Ainda que as cifras apontem 
uma leve recuperação no com-
parativo com 2013, o prejuízo 
no ano passado foi de US$135 
mi. O estudo foi divulgado 
pela Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério de De-
senvolvimento.

A indústria de peças para 
automóveis impulsiona os 
valores de produtos importa-
dos com as cifras alcançando 
U$$26 mi. Em segundo lugar 
aparece a importação de 
sangue animal e humano para 
tratamentos médicos. Este 
mercado movimentou aproxi-
madamente U$$13 mi.

O economista e professor 
de Finanças do Centro de 
Economia e Administração 
da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-
Campinas), Eli Borochovicius, 
estima que bens não duráveis 
formam os principais números 
nas importações. “Embora 
não seja possível afirmar, 
os principais responsáveis 
por esses números parecem 
ser os bens de consumo não 
duráveis, cujas importações 
dobraram em um ano (de 7 
milhões para 15 milhões)”.

No relatório, a China 
aparece como mercado em 

Mesmo com recuperação, Valinhos 
fecha balança comercial no negativo
Indústria de peças 
de automóveis lidera 
ranking de produtos 
exportados

expansão no fornecimento 
de produtos para Valinhos 
com crescimento de 67%. 
Em números absolutos, 2013 
movimentou U$$24.220.546 
enquanto que no ano passa-
do os valores saltaram para 
U$$40.584.551. A liderança 
continua sendo dos Estados 
Unidos com US$40.584.551 
no último ano.

A Tailândia é o principal 
destino das exportações de 
Valinhos. O país asiático com-
prou da cidade U$$23 mi em 
produtos, mas é registrado 
uma queda de 17% em com-
paração a janeiro e dezembro 
de 2013, quando investiu US$ 
28 mi.

“O Brasil exportou 1,6 
bilhões de dólares FOB para 
a Tailândia em 2013, e 1,8 
bi em 2014, sendo a soja o 
principal produto com 60% de 

exportação.
Na análise separada da ba-

lança comercial do município 
ano passado, o mês em que 
Valinhos precisou comprar 
maior número de produtos 
de fora do país aconteceu 
em fevereiro, com cifras de 
U$$23,5 mi.

Já o mês em que as empre-
sas tiveram que desembolsar 
valor maior de compras do 
exterior foi em dezembro, 
U$$11 mi.

No ranking dos 10 países 
que mais compraram produtos 
fabricados em Valinhos, cinco 
estão localizados na América 
Latina. Argentina, México, 
Equador, Peru e Chile inves-
tiram US$38 mi. A primeira 
grande potência a consumir 
produdos de Valinhos é os Es-
tados Unidos com US$42 mi.

O setor automotivo, prin-

cipal engrenagem no número 
de importações e exportações 
na balança comercial de Vali-
nhos, deve sofrer problemas 
econômicos em 2015, se-
gundo o professor. “As em-
presas do setor automotivo, 
em especial, estão sentindo 
a forte queda dos resultados 
financeiros e a ociosidade 
produtiva. A recomendação é 
cautela, aperto orçamentário 
e gestão eficiente dos custos 
e despesas para evitar resul-
tados negativos”. 

O gerente da Click Auto-
motiva, Vilque Rojas, confirma 
a tendência. “O ano de 2014 
não foi bom para a indústria. 
O início deste ano deve ser 
em um ritmo mais lento, come-
çando a engrenar no segundo 
semestre. Acredito que o mer-
cado volte a aquecer mesmo 
apenas em 2016”.

O prefeito Clayton Ma-
chado (PSDB) sancionou 
projeto de lei de autoria do 
vereador Veiga (DEM) que 
permite a criação de vagas 
de estacionamento para ges-
tantes.

De acordo com o secretá-
rio de Transportes e Trânsito 
José Almeida Sobrinho, as 
vagas para pessoas com de-
ficiência e idosos fazem parte 
de uma lei federal. “Serão 
criadas novas vagas; as va-
gas para idosos e deficientes 
são objeto de norma federal 
e a de gestantes, da esfera 
municipal”.

A fiscalização será feita 
por agentes da Secretaria de 
Transportes e Trânsito, Guar-
da Municipal e Polícia Militar. 

A Secretaria destá desen-
volvendo modelo de creden-
cial específica para a gestante 
com validade de um ano, 
abrangendo também para 
mães de recém-nascidos.

Lei abre espaço para gestantes 
em estacionamento
Projeto permite que sejam 
criadas vagas especiais 
para grávidas

Credenciamento para gestantes deverá ser de um ano 

O prefeito Clayton Ma-
chado assinou na tarde da 
última quarta-feira, 21, cinco 
contratos no valor de R$ 
2,6 milhões de repasse do 
Orçamento Geral da União 
(OGU). Três contratos são 
do Ministério das Cidades 
e objetivam a melhoria do 
sistema de sinalização sema-
fórica e a ampliação da rede 
de abrigo de ônibus. 

Os outros dois são do 
Ministério do Esporte para a 
implantação e modernização 
da infraestrutura esportiva. 
Também foi oficializado o 
contrato assinado em dezem-
bro para a área de Saúde no 
valor de R$ 1,1 milhão para 
a construção de um Labora-
tório Municipal.

Prefeito assina convênios para 
áreas de trânsito e esportes
Valor firmado é de 
R$ 2,6 milhões

“São valores expressi-
vos e recursos imprescin-
díveis, graças ao apoio dos 
parlamentares Guilherme 
Campos, Salvador Zimbaldi 
e Paulo Freire, aos quais 

agradecemos muito, e que 
contribuirão  para a execu-
ção de uma série de obras 
nas áreas de Transportes e 
Trânsito, Esportes e Saúde”, 
destacou o prefeito.

Investimentos serão em novos semáforos e em cobertura de quadra


