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Salvador, quinta-feira, 16 de julho 2020

ECONOMIA

Senado aprova
MP de socorro
a empresas do
setor aéreo
TRANSPORTE O Senado aprovou a Medida
Provisória 925, que socorre o setor aéreo durante a pandemia de covid-19. Como foi alterada, dependerá de sanção do presidente
Jair Bolsonaro para virar lei. A proposta flexibiliza uma série de regras para empresas e
passageiros após o impacto nos voos em função do novo coronavírus. De acordo com a
medida, as companhias aéreas terão um prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das passagens compradas
entre 19 de março e 31 de dezembro de 2020
e canceladas em razão do agravamento da
pandemia. A proposta traz também outras
ações emergenciais ao setor de aviação civil
para mitigar os efeitos da crise.
Se o consumidor não quiser o reembolso
em 12 meses, o texto prevê que o passageiro
terá a opção de receber um crédito, ao invés
do valor em dinheiro, a ser utilizado por até
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é a queda
na
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domésticos
no Brasil
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do novo
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18 meses. Na proposta original do governo, esse prazo
era menor, de 12 meses.
As empresas poderão ter
acesso a empréstimos para
cobrir prejuízos com recursos do Fundo Nacional de
Aviação Civil (Fnac) . O
Congresso limitou a garantia
de empréstimo a R$ 3 bilhões. Além de concessionárias de aeroportos e companhias aéreas, as prestadoras
de serviço auxiliar também
poderão acessar os financiamentos. Todas devem comprovar ter sofrido prejuízo
com a pandemia.
A MP foi defendida pelo
senador Eduardo Gomes
(MDB-TO), que atuou como
relator do texto. Ele disse
que a MP tem o objetivo de
promover um alívio imediato no fluxo de caixa das empresas do setor de aviação
civil. Gomes ressaltou que,
com a crise gerada pelo coronavírus, a demanda por
voos domésticos caiu 93% e
a de voos internacionais,
98%. Por isso, a MP atende
aos requisitos de relevância e

urgência, pois empresas de
aviação e de turismo estão
“completamente arrasadas”, comprometendo empregos e geração de renda.
"A matéria é extremamente urgente e tem o objetivo de veicular medidas
emergenciais para atenuar
os efeitos da crise decorrente
da pandemia da covid-19 na
aviação civil brasileira", argumentou o senador.
Eduardo Gomes defendeu
a aprovação do texto na forma como saiu da Câmara dos
Deputados. Segundo o relator, a versão da Câmara resolveu as principais dificuldades surgidas durante a vigência da MP, além de ter
avançado sobre pontos importantes e urgentes do setor
aéreo. Ele apresentou apenas
uma emenda de redação,
para deixar mais clara uma
referência legal. Outra questão lembrada pelo relator é
que a MP tinha validade
apenas até esta quinta-feira
(16). Qualquer alteração no
texto faria a MP retornar para a Câmara dos Deputados.

SUPERMERCADOS: VENDAS SOBEM 11,9%

MANSUETO DEIXA SECRETARIA DO TESOURO

VAREJO As vendas reais de supermercados do país subiram
11,9% em maio sobre o mesmo período do ano passado e
avançaram 3,75% em relação a abril, segundo dados divulgados ontem pela associação que representa o setor, Abras.
No acumulado de janeiro a maio, as vendas registram alta de
5,6% sobre o mesmo período de 2019. "O aumento nas vendas nos últimos meses já era esperado pelos empresários do
setor", disse o presidente da Abras, João Sanzovo Neto

MUDANÇA A exoneração a pedido de Mansueto Almeida do
cargo de secretário do Tesouro Nacional foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. Mansueto estava no cargo
desde 2018. Ele já havia comunicado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que deixaria o governo. O novo secretário do Tesouro Nacional é o economista Bruno Funchal. O
nome de Funchal para substituir Mansueto também já havia
sido anunciado pelo ministério.
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Governo mantém
projeção de
queda do PIB em
4,7% este ano
CRISE O Ministério da Economia manteve a previsão
de queda do Produto Interno
Bruto (PIB) em 4,7%, este
ano. O PIB é a soma de todos
os bens e serviços produzidos no país. A estimativa está no boletim macrofiscal da
Secretaria de Política Econômica (SPE), divulgado
ontem. Também foi mantida
a previsão de crescimento de
3,2% do PIB para 2021.
“Apesar da extensão do
isolamento social, a projeção
do crescimento do PIB para
2020 foi mantida em -4,7%
diante da melhoria dos indicadores, refletindo um efeito
positivo das políticas adotadas até então”, diz o boletim.
Para a SPE, a atividade
econômica foi fortemente
impactada pela pandemia
em abril e maio deste ano e a
perspectiva de recuperação
é a partir do segundo semestre. “. Muitos indicadores de
maio e junho mostram sinais
de reação da economia para
iniciar a saída do ‘fundo do
poço’ e a recuperação no segundo semestre”, diz o boletim. Para o mercado financeiro, a queda do PIB este
ano será maior, de 6,1%.

Bancos Pan, BMG
e Inter lideram
ranking de
reclamações
FINANÇAS O Banco Pan ficou
em primeiro lugar no ranking de reclamações contra
instituições financeiras no
segundo trimestre de 2020,
de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco
Central (BC). Para a elaboração do documento, foram
consideradas as instituições
com mais de 4 milhões de
clientes. O BMG ficou em segundo lugar e o Banco Inter
em terceiro.
No período, o Banco Central recebeu 794 queixas
consideradas procedentes
contra o Banco Pan, a maioria por “irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, ao sigilo
ou à legitimidade dos serviços relacionados a operações
de crédito”.
O BMG recebeu 520 reclamações, a maioria delas sobre “oferta ou prestação de
informação sobre crédito
consignado de forma inadequada”. Já o Inter recebeu
557, sendo a maior parte das
reclamações sobre “irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade
das operações e serviços relacionados a cartões de crédito”.

