
CRESCIMENTO DO 1CM

A arrecadação de 1CM em Minas Gerais passou a apresentar re-
sultados positivos a partir de junho e, em julho, o total acumulado
no ano atingiu Cr$ 700 bilhões, representando um crescimento nomi-
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nal de 241% em relação a igual período de 1983. A arrecadação do
mês de julho, Cr$ 136,844 bilhões, superou de 7,8%, em termos reais,
a arrecadação do mês de junho. A prevalecer essa tendência, é esperada
para este ano uma receita total em torno de Cr$ 1,5 trilho, supe-
rando em Cr$ 200 bilhões a última previsão da Secretaria da Fazenda.
Estes resultados positivos no se limitam, porém, a Minas Gerais: de
janeiro a julho, pela primeira vez este ano, a arrecadação de 1CM no
país apresentou crescimento real de 0,2% em relação a igual período
de 1983.

Várias explicações foram oferecidas para estes resultados favo-
ráveis das finanças estaduais. A principal delas seria a recuperação
da economia. Sem discutir a natureza dessa recuperação, o fato é que,
para Minas, existem dados estatísticos indicando um crescimento real
de 2,6% no PIB do primeiro semestre, resultado altamente expressivo,
após os números negativos dos últimos três anos. Esta melhoria deve-
se, sobretudo, à expansão industrial, observada especialmente nos se-
tores voltados para as exportações, como o de siderurgia e o de produ-
ço de motores. Por outro lado, se o consumo de energia elétrica vem
apresentando elevadas taxas de crescimento, o setor agrícola tem reve-
lado perspectivas de queda, embora suas exportações permaneçam
em alta. O nível de desemprego continua elevado.

Para o Secretário da Fazenda de Minas, Luiz Rogério Mitraud,
o crescimento da receita do 1CM apóia-se mais nos efeitos da emenda
Passos Porto (que aumentou a aI (quota daquele imposto) e de medi-
das de maior austeridade fiscal, e menos na recuperação de alguns se-
tores econômicos. Pondera o Secretário que, mesmo com o incre-
mento das receitas, o Estado vem enfrentando problemas com a evo-
lução das despesas públicas. Os gastos com o funcionalismo teriam
crescido 137% no primeiro semestre, totalizando Cr$ 294 bilhões, e os
compromissos da dívida teriam consumido Cr$ 300 bilhões neste mes-
mo período.

Pode-se acreditar, no entanto, que o Governo vem tendo um
desafogo em seu orçamento, como fazem supor a contratação, no ex-
terior, de Cr$ 120 bilhões para capitalizar os dois Bancos estaduais
(BEMGE e CREDIREAL), e o pagamento de um débito à FIAT de
Cr$ 13 bilhões em créditos de 1CM.

A postura cautelosa do Secretário, ao analisar o crescimento
da arrecadação, muito superior ao crescimento da folha de pagamen-
to do Estado, liga-se provavelmente às reivindicações do funcionalis-
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mo público estadual, que, em maio deste ano, recebeu do então Go-
vernador Tancredo Neves a promessa de um reajuste melhor neste se-
gundo semestre, a depender do comportamento da receita do 1CM.


