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Superávit comercial 
continua em alta 
neste ano de 2022

A balança comercial brasilei-
ra registrou superávit de US$ 4,9 
bilhões em maio, segundo a Se-
cretaria de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia. O saldo 
é resultado de exportações que 
somaram US$ 29,6 bilhões em 
maio, com mais 8% na compa-
ração com maio de 2021, menos 
as importações, que totalizaram 
US$ 24,7 bilhões no mês, ou mais 
35,5%. O superávit em maio ficou 
44,7% menor do que o registrado 
no mesmo mês de 2021, quan-
do alcançou US$ 8,5 bilhões. 
No mês passado, a corrente de 
comércio, na soma das expor-
tações com as im-
portações, aumen-
tou 18,3%, num 
total de US$ 54,4 
bilhões. De janeiro 
a maio, a balança 
comercial acumu-
la superávit de US$ 
25,1 bilhões.

E s p e c i a l i s -
tas afirmam que 
a inflação alta e o 
crescimento eco-
nômico esperados 
aumentam a arrecadação, mas 
essa alta deve ser mais que com-
pensada pelas medidas de redu-
ção de tributos, matéria em dis-
cussão no Congresso.

Analistas de bancos afirmam 
que o cenário prevê a implemen-
tação das medidas de isenção do 
PIS/Cofins da gasolina e do eta-
nol e a compensação da União 
aos Estados pela zeragem do 
ICMS sobre combustíveis. Assim, 
a renúncia de arrecadação, sem 
compensação do lado das des-
pesas, antes do atingimento de 

superávits fiscais compatíveis 
ao menos com a estabilidade da 
dívida pública no longo prazo é 
uma estratégia que implica cer-
to risco, em meio a um endivida-
mento público elevado.

No entanto, para 2023, foi 
mantido o prognóstico anterior 
de um baixo crescimento econô-
mico de 0,2%. Quanto à previsão 
para a alta do Índice dos Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) em 
2022 subiu para 8,7%, sobre os 
projetados 8,5% Essa alta reflete 
principalmente uma menor de-
sinflação de preços livres no se-
gundo semestre deste ano, ainda 

segundo especia-
listas de bancos. E 
isso mesmo tendo 
incorporado, do 
lado baixista, os 
efeitos de medidas 
de redução de im-
postos atualmente 
em discussão no 
Congresso. Mas, 
o balanço de ris-
cos para a inflação 
deste ano ainda é 
assimétrico para 

cima. Para o ano que vem, a re-
visão da alta do IPCA está previs-
ta mais intensa, ou seja, de 5,6%, 
contra os 4,2% anteriores.

O superávit representa um 
certo alívio nas contas do País, 
justamente quando se discute um 
teto para o ICMS dos estados e 
que deve tirar bilhões da receita 
dos governadores, mesmo com 
ressarcimento oferecido pela 
União. Importante é manter, ape-
sar de tudo, um certo equilíbrio 
nas contas públicas, sejam fede-
rais, estaduais ou municipais.

A busca pela perfeição espiritual é uma longa cami-
nhada que deve ser percorrida diariamente, se quiser-
mos nos assemelhar a Jesus. Nesta busca por uma me-
lhoria contínua, procure questionar-se diante de cada 
situação que se apresenta: o que faria Jesus no seu lugar? 
O que faria Jesus diante: de um irmão que pede ajuda, de 
uma situação de pecado, de fraquezas humanas, de pes-
soas doentes, com fome, excluídas. Qual a importância 
que Jesus dava para a Palavra de Deus e para a oração? 
E, para você, como está sua vida de oração e sua vivên-
cia da Palavra? Buscar perfeição é buscar a santidade, é 
unir nossa vida humana à vontade divina.
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É importante 
manter um 
equilíbrio nas 
contas públicas, 
sejam elas 
estaduais, federais 
ou municipais

“A Ucrânia perdeu um quar-
to de suas terras aráveis pela ocu-
pação russa de algumas regiões. 
Apesar da perda de 25% das ter-
ras aráveis, a estrutura dos cul-
tivos plantadas este ano é mais 
do que suficiente para garantir o 
consumo dos ucranianos.” Taras 
Vysotskiy, vice-ministro da Agri-
cultura da Ucrânia.

“A universalização do sa-
neamento básico no Brasil pode 
trazer ganhos de R$ 1,1 trilhão, 
devendo ampliar a demanda por 
saneantes. Entre os principais ga-
nhos, o aumento da renda com o 
turismo (R$ 42,8 bilhões), a eco-
nomia em despesas públicas de 
saúde (R$ 5,9 bilhões), a valoriza-
ção imobiliária (R$ 22,3 bilhões) 
e o aumento da renda e da pro-
dutividade no trabalho (R$ 190,3 
bilhões).” Luana Pretto, presiden-
te do Instituto Trata Brasil.

“As 30 iniciativas da Recei-
ta Estadual para modernização 
tributária gaúcha são decisivas 
para a superação dos desafios da 
arrecadação, com reflexos nas re-
ceitas estaduais, possibilitando 
investimentos e pagamentos em 
dia, resultado de simplificação 
das obrigações tributárias, trans-
formação digital do Fisco, me-
lhoria do ambiente de negócios e 
desenvolvimento econômico do 
Rio Grande do Sul.” Marco Aure-
lio Cardoso, secretário estadual 
da Fazenda.

Com graves limitações no atendimento de emergência pediátrica 
pelo SUS há quase 10 dias, Canoas abriu nessa terça-feira um 
novo local que dará conta apenas de casos leves, segundo a 
prefeitura. A medida é uma tentativa de amenizar os impactos do 
fechamento da emergência pediátrica do Hospital Universitário 
(HU), desde 6 de junho, e desativação do serviço pediátrico 
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco devido ao 
pedido de demissão em massa feito por pediatras, que apontaram dificuldades 
para prestar assistência. Confira mais sobre o assunto pelo QR Code. 

GUSTAVO GARBINO/PMC/DIVULGAÇÃO/JC

DOUGLAS MAGNO/AFP/JC

Meditação
Senhor, fortalece-me para que eu possa 

caminhar em busca da perfeição, dentro do 
estado vocacional em que me encontro. Por 
Cristo, na fortaleza do Espírito Santo, amém!

Confirmação
“Sede, portanto, perfeitos como vosso 

Pai celeste é perfeito.” (Mt 5,48)

Rosemary de Ross/Editora Paulinas

As celebrações de rua de Corpus Christi vão voltar a ocorrer 
em Porto Alegre depois de dois anos de jejum provocado pela 
pandemia. Serão realizadas a missa campal e a procissão 
pelas ruas do Centro da Capital nesta quinta-feira. A missa será 
às 15h na Catedral Metropolitana Mãe de Deus. A procissão 
com o Santíssimo Sacramento até a Igreja Nossa Senhora da 
Conceição, na avenida Independência, começa após a celebração 
e termina com a benção solene. Este ano também vai ter arrecadação de 
doações de alimentos e agasalhos. Saiba mais detalhes pelo QR Code. 


