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Diante da confirmação de que a
atividade econômica se recupera
a um ritmo tão forte a ponto de
elevar as pressões inflacionárias
em 2010, os ministros da Fazen-
da, Guido Mantega, e do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo, decidiram fazer o
segundo aperto fiscal deste ano e
contribuir com as ações do Banco
Central no processo de resfria-
mento da economia brasileira.

Dessa forma, o governo vai
represar mais R$ 10 bilhões dos
gastos para custear a máquina
pública federal e tocar projetos
dos ministérios. Esse montante
irá se juntar aos R$ 21,8 bilhões
já contingenciados no início

deste ano. Significa dizer que,
dos R$ 85 bilhões orçados para
2010 e aprovados pelo Congres-
so Nacional para serem gastos
com custeio, R$ 31,8 bilhões
não serão desembolsados pelo
Tesouro Nacional, pelo menos
por enquanto. No segundo se-
mestre é possível que a torneira
volte a ser aberta, mas, por con-
ta do período eleitoral, apenas
para projetos já contratados pe-
los ministérios. O volume efeti-
vo do corte constará do relatório
bimestral de receitas e despesas
que será divulgado dia 20.

Assim, o governo consegue “jo-
gar água fria na fervura”, segundo
Mantega. Quando os gastos públi-
cos são reduzidos menos recursos
são injetados na economia e isso
ajuda a arrefecer a demanda.

O corte de gastos tem sido um
pedido recorrente dos integran-
tes do Comitê de Política Mone-
tária (Copom) como uma con-
tribuição neste processo. Se o
governo segura os recursos fica
reduzida a necessidade de ter
aumentos maiores da taxa básica
de juros, que encarece o crédito
e também resfria a demanda.
Em abril, o Copom elevou a Selic
para 9,5% ao ano, após 19 meses
sem alta. “Qualquer ajuda é
bem-vinda”, destacou o presi-
dente do BC, Henrique Meirelles
durante evento no Rio.

Ao mesmo tempo, com gas-
tos menores, o superávit primá-
rio (economia para o pagamento
dos juros da dívida) pode ser
elevado, conforme antecipou o
BRASIL ECONÔMICO .

Desse chamado contingen-
ciamento não fazem parte os
recursos destinados ao Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), que têm liberação
garantida. No entanto, projetos
de construção tocados pelos
ministérios que sofrerão o corte
podem parar. Mas as despesas
que serão cortadas fica a crité-
rio de cada pasta.

Mantega, que falou ontem
sobre o corte, na portaria do
Ministério da Fazenda, admite
uma aceleração, mas diz não
acreditar em algo como 7%
projetados recentemente por
instituições financeiras. Se-
gundo ele, é preciso ir obser-
vando o processo com cuidado
para não arrefecer demais o
crescimento econômico. ■

“A melhor maneira de
jogar água na fervura
(da economia)
é diminuir os gastos
de custeio do governo.
É um sacrifício
que os ministérios
vão ter de fazer

Guido Mantega,
ministro da Fazenda
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Meirelles diz que corte de gastos do
governo é válido para conter a inflação
O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou ontem
que cortes de gastos são válidos para conter a inflação e que apesar
da crise da Europa, que será monitorada com cautela, o Brasil segue
registrando entrada de recursos. “Acredito que é uma medida válida.
A cada reunião do Copom olhamos todos os fatores da economia para
tomarmos decisões”, disse Meirelles, durante evento no Rio de Janeiro.

ABRANDAMENTO

Descriminalização do aborto é retirada do
Programa Nacional de Direitos Humanos
A terceira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos, lançada
no fim do ano passado, foi modificada ontem pelo Decreto nº 7.177.
Alteração elimina a descriminalização do aborto. A nova redação mantém
a proposta de institucionalizar a audiência pública nas ocupações de
áreas urbanas e rurais, criticada pelo ministério da Agrigultura, mas “sem
prejuízo de outros meios institucionais [como a reintegração de posse]”.

Andre Penner

Mantega pediu “sacrifícios” de ministérios para
evitar superaquecimento da economia do país

Ricardo Moraes/Reuters

Governo corta R$ 10 bilhões “na
veia” e pisa no freio da economia
Segundo Mantega, governo agirá para evitar que país cresça 7%, o que poderia gerar aumento na inflação

NAVALHA NA CARNE

R$ 31,8 bi
É o quanto o governo está
cortando de suas despesas
de custeio, somando-se
o valor anunciado ontem com
aquele promovido em março.

PIB AQUECIDO

7%
É a previsão de crescimento
média feita pelo mercado nos
últimas semanas. Para o governo,
o número é elevado demais
e pode provocar desequilíbrios.

CALIBRAGEM

0,75
ponto percentual foi o tamanho
do aumento no índice básico de
juros promovido pelo BC duas
semanas atrás, elevando a taxa
Selic de 8,75% para 9,5% ao ano.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 14.
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