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Uma mensagem por dia

Economia mundial 
tem problemas para 
superar em 2022

A economia mundial continua 
sendo afetada, de forma heterogê-
nea, por múltiplos fatores, em 2022. 
O impacto da crise do coronavírus, 
aliado à guerra da Rússia contra a 
Ucrânia, mostram nos indicadores 
de curto prazo que a atividade eco-
nômica global está desacelerando, 
tendo neste cenário a inflação ge-
neralizada e as condições monetá-
rias e financeiras mais apertadas. 

A volta da Covid-19 na China 
desencadeou bloqueios fortes nas 
atividades daquele país, como to-
lerância zero contra o coronavírus. 
As sanções pela guerra da Rússia 
contra a Ucrânia somadas à con-
tinuidade dos dese-
quilíbrios de oferta 
e demanda induzi-
dos pela pandemia, 
bem como a inse-
gurança alimen-
tar e energética em 
vários países, no 
Brasil um proble-
ma da alimentação 
de boa parte da 
sua população. 

No caso do pe-
tróleo, outra preocu-
pação, pois o preço médio já valori-
zou 64% neste 2022, com previsão 
de alta de até 55%. No cenário ex-
terno temos uma forte escalada da 
inflação ao redor do mundo, com 
uma mediana, segundo o Banco 
Mundial, da inflação global acu-
mulada até abril de 7,8%, o maior 
nível desde 2008, sendo de 9,4% 
nos países emergentes. Por isso re-
gistra-se a inflação fora da meta 
dos bancos centrais na maioria 
das economias com metas de in-
flação, em especial as avançadas 
e fora da Ásia.

Os Estados Unidos, Reino Uni-
do e Alemanha já têm inflação 
acumulada no maior nível em 
mais de 40 anos. Em decorrência, 
ocorreu a alta dos juros por parte 
do Federal Reserve e do Bank of 
England, com indicativos do Ban-
co Central Europeu para elevação 
ainda em julho.

Neste cenário, aumentam as 
preocupações com um período de 
estagflação no mundo, quando te-
mos economia caindo em meio ao 
aumento generalizado dos preços. 
Preocupam uma possível recessão 
nos EUA e o aumento da proba-
bilidade de crises financeiras nos 

países emergentes, 
ainda segundo o 
Banco Mundial.

Mesmo que não 
queira vislumbrar 
apenas um cenário 
quase catastrófico, 
a situação narrada 
pelos especialistas 
do Banco Mundial 
não é nada anima-
dora. Felizmente, 
no caso específico 
do Brasil, o Produto 

Interno Bruto (PIB) para 2022 teve 
revisão, saindo de um patamar 
baixíssimo para mais de 1,59%, o 
que é muito bom, pois ainda temos 
quase um semestre para buscar 
um percentual ainda maior. 

No caso específico do Rio 
Grande do Sul, como tem ocorri-
do na média dos últimos anos, a 
agropecuária apresenta um cená-
rio positivo, o que, confirmado, 
dará alento para que a economia 
estadual aumente e traga consigo 
mais atividades e geração de in-
vestimentos e empregos.

Saiba que nem todos os dias são iguais. Por isso, se tiver um acúmulo de atividades, não se preci-
pite; se estiver angustiado, não se aflija. Correr, viver, lutar, angustiar-se, tudo faz parte da existência. 
Em todas as circunstâncias, tenha sempre em vista a moderação, que equilibra e harmoniza seu ser. 
Se enveredar por esse caminho, você terá a sabedoria de vida e fará uma experiência interessante e 
profunda. Que tal experimentar isso hoje?

Meditação
Nos momentos difíceis, a reflexão, o silêncio e a meditação são ótimos conselheiros.

Confirmação
“Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 8,12).

Rosemary de Ross/Editora Paulinas
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Aumentam as 
preocupações 
com um período 
de estagflação 
no mundo, 
com economias 
caindo

“Não há previsão de vacina-
ção em massa em relação à mon-
keypox (varíola dos macacos) em 
nenhum país do mundo.” Marcelo 
Queiroga, ministro da Saúde.

“Devemos sempre buscar a 
consolidação e a preservação dos 
processos democráticos em nos-
sa região - requisito basilar para o 
desenvolvimento, a estabilidade e 
a solidariedade como garantias de 
segurança mútua em nosso hemis-
fério.” Tenente Luis Roberto do Car-
mo Lourenço, chefe de Educação e 
Cultura do Ministério da Defesa.

“A perspectiva piorou signifi-
cativamente desde abril. O mundo 
poderá em breve estar à beira de 
uma recessão global.” Pierre-Oli-
vier Gourinchas, economista-chefe 
do FMI.

“Temos expectativa de supe-
rávit ainda que pequeno do gover-
no central este ano. Podemos ter 
segundo ano consecutivo de supe-
rávit primário.” Esteves Colnago, 
secretário especial do Tesouro e Or-
çamento do Ministério da Economia.

“A falta ou o alto custo da ma-
téria-prima continua sendo o prin-
cipal problema, mas o cenário 
melhorou bastante no segundo tri-
mestre de 2022, ao mesmo tempo 
que a demanda e os juros domés-
ticos ganharam relevância entre os 
principais entraves para o setor.” 
Gilberto Porcello Petry, presidente 
da Fiergs.

Chamou atenção nas redes sociais do Jornal do Comércio a 
criatividade da Kia Sun Motors da avenida Ceará, nº 370, em 
Porto Alegre, pelos novos usos às latarias de carros e motos 
acidentados. A frente de uma Sportage, por exemplo, virou uma 
churrasqueira. Juliana Fürstenau, diretora da marca, explica 
que o aparato integra um lounge montado pela concessionária. 
Há, ainda, uma mesa de sinuca, um carteado e móveis de apoio, 
tudo feito com material reciclado. “Fizemos um trabalho de pintura e 
remodelagem com uma arquiteta e um serralheiro”, explica. Veja o motivo 
da transformação do veículo pelo QR Code. 

JULIANA FÜRSTENAU/DIVULGAÇÃO/JC

PUCRS/DIVULGAÇÃO/JC

Em um ano sem interrupções nas atividades escolares, graças ao 
avanço da vacinação e ao controle da pandemia de Covid-19, a 
maioria dos alunos está de férias no Rio Grande do Sul. Com isso, 
shoppings, centros culturais, clubes e outros empreendimentos 
lançam programações especiais. Confira pelo QR Code uma lista 
para entreter a gurizada produzida pelo JC e com sugestões do 
blog Vamos Criar, da jornalista Camila Saccomori.


