
Nota do Editor
Tom Jobim dizia que o Bra-
sil náo é para amadores. Os
fotos tém mostrado que ele
estava certo. Até a divulga-
cal o da delaÇáo dos irmáos

Batista, do grupo JBS, parecía que o país iniciava um
processo de arrumacáo da casa, com a inflaÇáo cain-
do, os juros sendo reduzidos a um ritmo mais veloz e
reformas sendo costuradas, como a trabalhista e da
Previdéncia, já que o governo, embora sem apoio po-
pular segundo as pesquisas, tinha urna forte base de
sustentacáo e aliancas na Cámara e no Senado.

No dia 17 de majo, a confusáo se instaurou no país,
após a divulgacáo das fitas gravadas pelos irmáos Ba-
tista e fotos mostrando entrega de propina a assessor
do presidente Temer. A incerteza voltou a pairar, num
grau muito mais elevado. O Banco Central cortou os
juros em 1%, taxa inferior ao que se previa antes das
gravaÇóes e sinalizou que tende a ter urna postura mais
conservadora no corte de juros daqui para a frente.

Mesmo o crescimento de 1% do Produto Interno
Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, sobre o

último de 2016 - antecipado pelo Boletim Macro IBRE
- interrompendo urna longa série de PIB negativo, náo
pode ser visto como o fim da recessáo como afirmou
o governo. O resultado positivo foi puxado pela agro-
pecuária - que representou 70% do crescimento -, o
que náo deve ocorrer no segundo trimestre do ano.
Sem a agropecuária, o PIB teria crescido minguados
0,3%. E alguns números continuaram ruins: a taxa de
investimentos da economia caiu 1,6%; o consumo das
famílias encolheu 0,1%, o do governo 0,6% e o setor
de serviÇos náo saiu do lugar.

Com isso, aliado á crise política e aumento da incer-
teza, a previsáo do Boletim Macro IBRE é de que o PIB
feche o ano com um modesto crescimento de 0,2%,
ante os 0,4% anteriores.

Mesmo náo sendo um país para amadores, arrumar
a casa parece cada vez mais distante no curto espato
de tempo. Torcemos pelo contrario.
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