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Latam
Brasil pede
recuperação
judicial
AVIAÇÃO A Latam Brasil entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unido,
informou ontem a empresa por meio de comunicado à imprensa. A companhia disse que a
medida foi tomada em decorrência da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus no
setor. Diz ainda que a medida visa reestruturar
suas dívidas e gerenciar efetivamente sua frota
de aeronaves, enquanto permite a continuidade operacional.
Segundo a Latam, a medida pode facilitar
também o financiamento que está em negociação com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Com a decisão, a
Latam Brasil se junta as outras afiliadas do grupo Latam Airlines, no Chile, Peru, Equador e
EUA, que recorreram à lei de falência dos Esta-

R$ 7

bilhões
é a dívida
total
da Latam
do Brasil,
principalmente
com as
empresas
de leasing
e bancos

dos Unidos. Em maio deste
ano, o Grupo Latam já havia
entrado com um processo de
reestruturação da dívida nos
EUA, invocando o Capítulo 11
da Lei de Falências.
No primeiro trimestre, o
endividamento do grupo
chegou a US$ 7,6 bilhões e a
dívida total é estimada em
US$ 17,9 bilhões. Com o pedido de recuperação, a empresa terá um prazo para se
reorganizar financeiramente.
“Tomamos esta decisão
neste momento para que a
empresa possa ter acesso a
novas fontes de financiamento. Estamos seguros de que
estamos nos movendo de forma responsável e adequada,
pois temos o desafio de transformar a empresa para que ela
se adapte à nova realidade
pós-pandemia e garanta a sua
sustentabilidade no longo
prazo”, afirmou Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil.
A Latam Brasil afirmou que
a medida não deve afetar suas

operações no país. A companhia aérea disse que "seguirá
operando os seus voos de
passageiros e de carga, assim
como estão fazendo as operações das afiliadas do Grupo
Latam" que já haviam entrado no processo de recuperação judicial. Segundo a empresa, os passageiros que já
têm bilhetes ou que pretendem comprar uma passagem
da empresa terão todos os
seus direitos garantidos.
"Serão respeitadas todas as
passagens aéreas atuais e futuras, vouchers de viagem,
pontos, reembolsos e benefícios do programa Latam Pass,
bem como as políticas de flexibilidade e demais normas
vigentes", afirmou a empresa.
O advogado Guilherme
Amaral, especialista em direito aeronáutico, afirma que
neste momento nada muda
nas operações da empresa e
que o processo nos EUA é justamente uma forma de manter as operações da empresa.

GOL VAI DEVOLVER 7 AVIÕES NO 2º SEMESTRE

AZUL DEMITE MIL FUNCIONÁRIOS NO PAÍS

MERCADO A Gol informou ontem, em relatório preliminar de
desempenho no mês de junho, que prevê devolver sete aviões
modelo Boeing 737-800 no segundo semestre deste ano. Na
primeira metade de 2020, a companhia reduziu a sua frota
em 11 aviões B737-800. A companhia área disse ainda que
pode reduzir sua frota em mais 30 aviões nos próximos dois
anos, se for necessário. Isso porque a empresa tem flexibilidade nos contratos para devolver as aeronaves se a demanda
estiver fraca.

TRABALHO A Azul demitiu cerca de mil funcionários, principalmente de tripulantes de voos, à medida que se ajusta aos
efeitos da pandemia da covid-19 sobre o setor aéreo, segundo
uma fonte com conhecimento direto do assunto. Se confirmado o número, as demissões representariam pouco mais de
7% do quadro de funcionários da empresa, que era de 13.698
pessoas no fim de março. O vice-presidente de Receitas da
Azul, Abhi Shah, afirmou que a companhia poderá oferecer o
equivalente a apenas 35% da malha pré-crise em agosto.

Setor editorial
encolhe 20%
em 14 anos,
aponta pesquisa
RETRAÇÃO Quando os resultados da Pesquisa Produção e
Venda do Setor Editorial foram revelados no início de junho, uma surpresa: depois de
anos de recessão, o mercado
apresentava, enfim, números
positivos e fechava 2019 com
um crescimento real de 6,1%.
Esse crescimento, porém,
não foi suficiente para melhorar significativamente a
série histórica da pesquisa,
feita, a partir deste ano, pela
Nielsen Book para a Câmara
Brasileira do Livro e Sindicato
Nacional de Editores de Livros. Somando os dados de
2019 aos dos anos anteriores,
o mercado editorial encolheu
20% desde 2006 - com a crise se acentuando depois de
2015. A queda, até o ano passado, era de 25%. Os organizadores desmembraram os
dados em dois períodos
(2006-2014 e 2014-2019), e
sua análise confirma que as
coisas começaram a sair dos
trilhos logo após o fenômeno
do livro de colorir, que não
foi substituído por nenhuma
outra tendência, e na esteira
da crise macroeconômica.
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