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Artigo: ‘O ajuste
e a agenda dos
serviços
públicos’, por
Rafael Martins
de Souza
Um dos setores mais atingidos foi o de
mobilidade urbana, justamente o
estopim das jornadas de junho de 2013
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P UB LICIDADE

O tão esperado contingenciamento do Orçamento foi anunciado. O
tamanho do corte, aproximadamente R$ 70 bi, foi em linha com o limite

mínimo anunciado pelo governo. Em termos nominais, os ministérios mais
atingidos foram Cidades, Saúde, Educação e Transportes, totalizando
juntos cerca de R$ 44 bi. Embora tenha sido possível observar reações
bastante acaloradas a respeito da readequação das finanças públicas em
curso no Brasil, a sua necessidade neste momento deveria ser ponto
pacífico em qualquer discussão.

VE J A TA M B É M

Ministérios do PMDB sofrem redução mais aguda após corte do Orçamento
Parlamentares da base e da oposição criticam cortes no Orçamento
Governo corta R$ 25,7 bilhões do PAC e atinge o Minha Casa Minha Vida
Ministério da Educação minimiza corte de R$ 9,42 bilhões no orçamento da
pasta
Para fins de contextualização, cabe relembrar que, em 2014, o governo
central (formado pelo governo federal, INSS e Banco Central) registrou o
seu primeiro déficit primário desde 1997. Esta conta considera apenas a
diferença entre os recursos arrecadados e os gastos e investimentos
correntes. O déficit nominal, que considera os gastos com o pagamento
dos juros e amortização da dívida (herança de excesso de gastos no
passado) foi de 6,7% do PIB, mais do que o dobro do visto no ano
anterior, de 3,25%. Nível que se repetido indefinidamente colocaria a
dívida pública em trajetória insustentável
O corte de gastos foi, nas palavras do próprio Ministério do Planejamento,
não linear, poupando áreas mais sensíveis, como aquelas relacionadas
aos investimentos em políticas de transferência de renda e às políticas de
educação e saúde. Mas, em termos nominais, os setores mais atingidos
foram os responsáveis pelos serviços públicos, que já têm sido mal
avaliados pela população brasileira, conforme visto em pesquisas
realizadas pela FGV DAPP publicadas pelo GLOBO no ano passado. Em
especial, o setor de mobilidade urbana, justamente o estopim das jornadas
de junho de 2013.
Estes fatos reforçam a necessidade de um aprofundamento da discussão
do Orçamento federal de forma ampla e informada para que as

necessidades de contingenciamento de curto prazo não comprometam os
objetivos de longo prazo da sociedade brasileira. É hora de considerar não
só o volume de recursos, mas a eficiência com que eles são utilizados.
(*) Rafael Martins de Souza é economista e Coordenador de Pesquisa da
FGV/DAPP

Sale im Online-Shop
Mode für Groß und Klein reduziert.
Schnäppchen für die ganze Fam ilie!

ANTERIOR

PRÓXIMA

Rede em nome de
petista histórica f oi
usada contra Aécio

Petrobras: ﬁrmas de
papel estão na mira do
TCU

M AIS P O P UL AR E S
CU LT U R A

Em comunicado
oﬁcial, Angélica e
Huck agradecem a
Deus e chamam...
Casal sofreu acidente áereo no Mato
Grosso do Sul na manhã deste
domingo
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Daniel Aarão Reis aﬁrma
que greve federal não é
legítima

Reino Unido ﬁca alert
para possível ataque
químico pelo Estado.

E M D E STAQ UE AGO R A NO GLO B O
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‘Acabou o dinheiro’, diz
Levy ao falar de
ﬁnanciamento a longo
prazo

Cunha quer prioridade
para criminalização de
arma branca

Candidatos já podem
inscrição para o Enem

MAIS LIDAS
pouso forçado, Angélica e Luciano Huck são submetidos a novos
01 Após
exames em São Paulo
semana, chega a oito o número de vítimas de assaltantes com
02 Emfacaumana cidade
do Rio
John Nash, que inspirou ‘Uma mente brilhante’, morre em
03 Matemático
acidente
04 Explosão: estado de saúde de alemão ainda é grave
05 Onda de calor mata mais de 500 na Índia
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