
O Banco Central (BC) 
projetou, para 2022, alta de 
1,7% do Produto Interno 
bruto (PIB), soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país. A previsão anterior, 
divulgada em março, era de 
um crescimento de 1%. A re-
visão foi apresentada ontem 
(23) pelo diretor de Política 
Econômica do BC, Diogo 
Abry Guillen, em coletiva de 
imprensa que contou com 
a participação do presiden-
te do BC, Roberto Campos 
Neto. O anúncio foi uma pré-
via do relatório trimestral de 
inflação, adiado para o dia 
30, devido à greve de servi-
dores do órgão.

De acordo com nota do 
BC, há expectativa de “arre-
fecimento da atividade no 
segundo semestre” em decor-
rência dos “os efeitos cumu-
lativos do aperto monetário; 
da persistência de choques de 
oferta; e das antecipações go-
vernamentais às famílias para 
o primeiro semestre”. Guillen 
cita como principais compo-
nentes da demanda domés-
tica a alta no consumo das 
famílias e o recuo dos inves-
timentos (Formação Bruta de 
Capital Fixo - FBCF).

Inflação
O BC aumentou as proje-

ções para a inflação nos pró-
ximos três anos. Para 2022, o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
projetado passou dos 6,3%, 
previstos em março, para 
8,8%, nesta projeção de ju-
nho. O centro da meta fixa-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) para este 
ano está em 3,5%, com mar-
gem de tolerância de 1,5 pon-
to percentual para cima ou 
para baixo.

Para 2023, ano em que a 

meta está em 3,25%, o BC 
projeta inflação de 4%, ante 
aos 3,1% divulgados em mar-
ço. Já para 2024, ano em que 
a meta definida pelo CMN 
está em 3%, as projeções pas-
saram de 2,3% para 2,7%.

Credibilidade
Perguntado se a credibili-

dade do sistema de metas de 
inflação poderia ser afetada, 
em meio ao cenário de in-
certezas, o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, disse 
trabalhar também com uma 
“meta secundária de suaviza-
ção, olhando um pouco o ba-
lanço de tudo que fizemos e 
o balanço de riscos que existe 
hoje, e como isso influencia 
as decisões futuras”.

“Temos comunicado que 
estamos perseguindo um nú-
mero ao redor. E temos dito 
que não é 4%. É menos de 
4% [em 2023]. Obviamente, 
todas relações de trocas en-
tre alta de juros e suavização 
do ciclo – entendendo onde 
a taxa de juros tem de chegar 
e entendendo também as re-

lações de troca entre o ritmo 
de subida e a taxa terminal, e 
quanto a taxa tem de ficar no 
nível terminal – tudo é leva-
do em consideração”, argu-
mentou.

“O horizonte relevante é 
2023, e o ao redor da meta é 
abaixo de 4%. Claro que caso 
chegue a 4% teremos de atuar, 

mas uma variação de + 0,1 ou 
+0,2, para um lado ou outro 
nesse ambiente de incerteza, 
não tem um valor esperado 
tão positivo. É mais claro deli-
near uma estratégia, olhar um 
prazo de horizonte relevante e 
delinear uma estratégia”, com-
pletou. (todas as matérias são 
da Agência Brasil)
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Investimento. A Associação Brasileira da Indústria Química informou que o setor pretende investir, 
até 2024, cerca de R$ 1,9 bilhão em “ações que deverão resultar na geração de empregos e inova-
ções tecnológicas”. O anúncio foi feito em Brasília, durante o evento Diálogos com a Química.NACIONAL

Tenhamos calma
Senador Marcos Rogério (PL-RO) defende inves-

tigações no MEC, mas sem conclusões antecipadas

A prisão do ex-ministro Milton Ri-
beiro para ele não “destruir” ou 
“ocultar” supostas provas, mesmo 
que não tenha ocorrido tentativas 

assim em quatro meses de investigação, deu 
ao governo a certeza de que vem aí uma onda 
de sentenças contrárias ao governo, incluindo 
prisões, com o objetivo enfraquecer a reelei-
ção de Jair Bolsonaro. “Vamos medir nesta 
campanha o quanto o Judiciário vai interferir 
no processo eleitoral”, disse ontem o líder do 
governo na Câmara, deputado Ricardo Barros 
(PP-PR).

Ativismo 
Para Barros, o juiz prendeu o Ribeiro por 

ativismo político, como medidas que quis im-
por ao presidente, na pandemia, sem ter essa 
competência.

Veia esquerdista
“O juiz tem a veia da esquerda e pretendeu, 

com a prisão do ex-ministro, produzir danos 
políticos ao presidente Bolsonaro e aliados”, 
disse o líder.

Prisão ‘vai que...’
O juiz criou a prisão “vai que....”: alegou peri-

culum libertatis de Ribeiro. Ou seja, por ter sido 
ministro, ele poderia ocultar ou destruir provas.

Afinidades
Sintonizado com as alegações da oposição con-

tra o governo, o juiz disse que a investigação pode-
ria ser afetada por um tal “gabinete paralelo”.

Medo do Barroso
Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

confirmou que, se a CPI tiver assinaturas, 
será instalada. A situação da Amazônia não 
é emergência?

Na gaveta
Na Câmara, a fila tem CPI de exploração 

sexual de crianças, relações financeiras entre 
Brasil-Cuba, das passagens aéreas, da ‘Vaza 
Jato’ etc.

Curiosidade
A Câmara tem 15 comissões especiais para 

analisar PECs na fila de instalação, incluindo 
uma que versa justo sobre depoimentos em CPIs.

Culpa da vítima
Os que roubaram a Caixa podem ficar tran-

Temor é de onda de prisões por motivação eleitoral

O PODER SEM PUDOR

Quase um ano depois da morte do chefe 
político nordestino Pedro Badoque, uma 
comissão de inquérito da ditadura sugeriu o 
confisco dos seus bens. Ministro da Justiça, 
Petrônio Portella temia uma injustiça contra 
a família do morto. Pediu provas. E um ates-

tado de óbito. Dias depois, ele recebeu um 
ofício da Polícia Federal: “Senhor Ministro, 
temos a satisfação de encaminhar o laudo ca-
davérico do sr. Pedro Badoque” etc. Petrônio 
sapecou um despacho na parte de cima do 
papel: “Que mórbida satisfação!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Que satisfação!

CPI do MEC ou da Petrobras 
podem furar a fila
Deputados colhem assinaturas 
para abrir a CPI da Petrobras, 
enquanto senadores tentam 
instalar a CPI do MEC. É possível 
que ambos tenham sucesso e, 
mais uma vez, furem a fila como 
aconteceu com a CPI da Pande-
mia. No Senado, há duas co-
missões aguardando instalação 
para investigar desmatamento e 
queimadas ilegais na Amazônia, 
mas como o palco do MEC ren-
de holofotes maiores, deve ter 
prioridade e passar à frente. Na 
Câmara, há seis pedidos de CPI 
que aguardam instalação.

quilos. O Ministério Público Federal (MPF) 
pretende que o “banco social” pague R$5 bi-
lhões pela corrupção do período em que os 
governos do PT a saquearam. 

Outros tempos logo ali
Ao menos oito ex-ministros dos gover-

nos do PT foram presos entre 2015 e 2018: 
Paulo Bernardo, Guido Mantega, Antonio 
Palocci, José Dirceu, Wagner Rossi, Ged-
del Vieira Lima, Antonio Andrade e Neri 
Geller.

Interdependência
Presidente do Cidadania, Roberto Frei-

re explicou por que Lula saiu em defesa da 
investigação e contra prisão de Milton Ri-
beiro. “Solidariedade dos que sabem o que 
é corrupção. Se Bolsonaro cair, cai Lula 
também”.

Anderson na garupa
O presidente Bolsonaro fez questão de 

convidar para sua garupa, na motociata de 
Caruaru, o pré-candidato que apoia ao go-
verno de Pernambuco, Anderson Ferreira 
(PL), em cuja vitória ele aposta.

Gabinete do ódio
O empresário Luciano Hang acrescentará 

R$25 mil ao obeso saldo bancário: é o valor 
que o ativista do PT Gregorio Duvivier terá 
de pagar por incitação à violência, ao pregar o 
assassinato do “veio da Havan”.

Um faz, outro desfaz
Após o líder do governo no Senado, Car-

los Portinho (PL-RJ) anunciar a lei do “vou-
cher caminhoneiro”, virou piada na internet o 
eventual anúncio da Petrobras de uma “taxa 
exclusiva para caminhoneiros”.

Feliz da vida
Ex-ministro do Turismo e pré-candidato 

ao Senado, Gilson Machado também pegou 
carona de Bolsonaro na motociata. “Primei-
ra vez na história, um presidente vem no São 
João de Caruaru”, exultou.

Percepção mudou
Pesquisa Rasmussen, nos Estados Uni-

dos, identificou que a percepção de quem 
está “vencendo a guerra” virou: em maio, era 
Ucrânia 25% a 15% da Rússia. Inverteu em ju-
nho: Ucrânia 14% contra 24% da Rússia.

Pensando bem...
...o procurador tinha que ser levado a uma 

prisão comum, para ver o que acontece com 
quem bate em mulher.

FOTO AGÊNCIA BRASIL

De acordo com nota do BC, há expectativa de arrefecimento da atividade no segundo semestre

Arrecadação de 
tributos federais 
cresce 4,13%

A Receita Federal arre-
cadou R$ 165,3 bilhões em 
tributos em maio de 2022. 
Considerando a inflação 
acumulada ao longo do 
último ano, a cifra é 4,13% 
superior ao montante arre-
cadado no mesmo mês de 
2021. O resultado de maio 
é o maior da série históri-
ca, iniciada em 1995, em 
valores corrigidos pela 
inflação.

Com o resultado, 
apenas os cofres públicos 
federais já receberam 
R$ 908,55 bilhões em 
tributos federais pagos 
pelos contribuintes entre 
janeiro e maio deste ano. 
Valor 9,75% superior 
ao dos cinco primeiros 
meses de 2021.

“Esta arrecadação está 
vinculada ao volume da 
produção de petróleo 
e também à cotação do 
barril, uma commodity 
internacional. E também 
sofre interferência da va-
riação cambial. Todos es-
ses crescimentos têm que 
ser analisados com base 
nestas considerações”, ex-
plicou o chefe do Centro 
de Estudos Tributários 
e Aduaneiros da Receita 
Federal, o auditor fiscal 
Claudemir Malaquias.

A análise das fontes 
de receitas revela que 
a arrecadação mensal 
com Rendimentos de 
Capital (IRFF) registrou 
um acréscimo de 59,5% 
em comparação ao total 
recolhido em maio de 
2021, totalizando R$ 5,8 
bilhões.

Em termos absolutos, 
contudo, a arrecadação 
com receitas previdenciá-
rias movimentou a maior 
cifra: R$ 43,52 bilhões 
(acréscimo de 9,42% em 
comparação a maio de 
2021). Em seguida vêm 
as receitas obtidas com a 

cobrança do Cofins/Pis-
-Pasep (R$ 32,30 bilhões) 
e IRPJ/CSLL (25,11 
bilhões).

Aumento
A Receita Federal atri-

bui o aumento de 9,42% 
da arrecadação da con-
tribuição previdenciária 
ao aumento da massa 
salarial e pelo cresci-
mento dos recolhimentos 
efetuados pelas empresas 
que recolhem o Simples 
Nacional. E o acréscimo 
de 59,5% na arrecadação 
do IRRF à alta da taxa 
básica de juros, a Selic, o 
que influenciou os reco-
lhimentos dos rendimen-
tos dos fundos e títulos 
de renda fixa.

Os principais indica-
dores traçam uma melho-
ra da atividade econômica 
entre janeiro e maio deste 
ano, o que também ajuda 
a explicar a alta da arreca-
dação (veja na tabela abai-
xo). Um dos destaque foi 
o crescimento de 27,2% da 
arrecadação obtida a par-
tir dos valores em dólares 
das importações, quando 
comparados os meses de 
maio de 2021 e de 2022.

Imposto
Outro destaque, se-

gundo Malaquias, foi o 
crescimento de 19,4% da 
arrecadação do Imposto 
de Renda entre janeiro e 
maio deste ano, quando 
comparado ao mesmo 
período do ano passado. 
“Tivemos o crescimen-
to da arrecadação do 
Imposto de Renda retido 
na fonte sob ganhos de 
capitais de quase 50% 
[48,9%] e o desempenho 
do Simples Nacional, 
cuja arrecadação apre-
sentou, no período, um 
crescimento de 30,8%, já 
descontada a inflação”.

BC projeta crescimento
de 1,7% do PIB para 2022
A previsão anterior, divulgada em março, era de um crescimento de 1%; o 
anúncio foi uma prévia do relatório trimestral de inflação, adiado para o dia 30
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