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ECONOMIA

Estados pedem
a Bolsonaro
sanção de
socorro
SECRETÁRIOS Os secretários de Fazenda dos
Estados e do Distrito Federal enviaram uma
carta ao presidente Jair Bolsonaro em que
pedem a imediata sanção do projeto de socorro emergencial aos Estados e municípios
para o enfrentamento dos efeitos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Os secretários alegam que o projeto está à disposição do presidente para sanção há uma semana e expressam preocupação com a demora.
A carta foi divulgada pelo Comitê Nacional
de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita
ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz). “Continuamos a conviver
com as expectativas para que os Estados
possam diretamente atender às aflições da
população frente ao avanço exponencial das

60

Bilhões de
reais são
destinados
a Estados e
Municípios
no PL que
aguarda a
sanção do
presidente
desde o dia
7 de maio

curvas de contaminação e
mortes do país. É urgente a
liberação dos valores do auxílio aprovado nos termos
encaminhados pelo Poder
Legislativo”, diz o documento, assinado pelos 27 secretários de todas as Unidades da Federação.
Os secretários pedem ainda pela manutenção do dispositivo do projeto que impede a União de executar as
garantias e contragarantias
das dívidas dos contratos de
operações de crédito interno
e externo, celebradas com o
sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito.
O Projeto de Lei Complementar nº 39, de 2020, que
cria o Programa Federativo
de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) foi aprovado no Senado no dia 6 de maio e liberado para sanção no dia
seguinte. O programa de
socorro previsto no PL destina R$ 60 bilhões aos Esta-

dos e municípios para
compensação de perdas de
receita e ações de prevenção e combate ao novo coronavírus.
O presidente Jair Bolsonaro disse algumas vezes que
irá vetar o trecho que livra
algumas categorias de servidores de congelamento salarial previsto no projeto. A
proibição de reajustes para
os servidores nos próximos
18 meses é a contrapartida
exigida pelo governo federal
para a transferência dos R$
60 bilhões aos entes.
O adiamento da sanção
também se deve a outra mudança de planos do presidente. Bolsonaro agora pretende discutir com governadores e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), o veto ao trecho
do congelamento dos reajustes. Bolsonaro disse que
‘talvez’ o encontro virtual
com os governadores ocorra
na semana que vem.

APOSTADOR DE CURITIBA LEVA MEGA SOZINHO

VALOR DE INSUMO DA CLOROQUINA EXPLODE

FELIZARDO Apenas uma aposta, feita em Curitiba, acertou as
seis dezenas do concurso 2.262 da Mega-Sena, sorteadas na
sábado: 07-08-14-23-30-46. O prêmio é de R$ 101,1 milhões. A quina teve 198 acertadores e cada um receberá R$
34.405,61. Na quadra, foram 12.850 premiados e cada um levará R$ 757,34. O próximo sorteio será quarta. A aposta mínima, para marcar seis números, custa R$ 4,50. A mais cara,
em que são escolhidas 15 dezenas, sai por R$ 22.522,50.

DEMANDA O valor que o governo federal pagou pelo quilo da
cloroquina em pó neste mês é quase seis vezes maior que o
preço pago há um ano, segundo a Folha de S. Paulo. O Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército comprou em maio
deste ano, de uma empresa sediada em Minas, 500kg do sal
difosfato — a matéria-prima da cloroquina — por R$ 652 mil.
O preço do quilo neste mês (R$ 1.304) é quase seis vezes o valor pago pelo Ministério da Saúde no ano passado (R$ 219,98).
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Dólar alto faz
disparar dívida
de empresas
brasileiras
COMPLICADA A disparada do
dólar, que já acumula no ano
valorização superior a 45%
ante o real, aumentou em R$
907 bilhões o total que bancos e empresas brasileiras
terão de desembolsar para
fazer frente a dívidas no exterior. Ainda que o volume
de novos empréstimos em
moeda estrangeira tenha
crescido pouco no período, a
variação cambial elevou a
quantidade nominal de reais
para saldar os mesmos compromissos. Segundo o Banco
Central, a dívida total em
dólar das empresas no Brasil
está em US$ 482 bilhões - o
equivalente hoje a R$ 2,846
trilhões, ante R$ 1,939 trilhão em janeiro.
Segundo o BC, a situação é
complicada para cerca de
20% das empresas brasileiras que não contam com
instrumentos de proteção à
variação de câmbio, chamado de hedge cambial pelo
mercado, o que deixaria esses empreendimentos totalmente vulneráveis às flutuações do dólar.

