
QUARTA-FEIRA, Belém-PA, 20/04/2016
Diário do ParáB10

ECONOMIA
DÓLAR
A alta das commodities e o dólar mais fraco
sustentaram o bom humor nos mercados globais
ontem (19). No Brasil, a falta de atuação do Banco
Central contribuiu para que o dólar comercial
recuasse quase 2%, para o patamar de R$ 3,52.

AVISOS, ATAS EEDITAIS

INADIMPLÊNCIA
O refinanciamento ocorre
apesar de a inadimplência do
BNDES ser a menor do sistema
financeiro. No fim do ano
passado, o índice estava em
apenas 0,06%.

RESUMO

CRÉDITO

BNDESmelhoracondições
de refinanciamento
Em nota, banco diz
que objetivo seria
dar fôlego financeiro
“especialmente
às [empresas] de
menor porte”.

FOLHAPRESS

O BNDES (Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico e Social) deci-
diu melhorar as condições
de refinanciamento de seus
empréstimos para que as
empresas possam “atraves-
sar o período atual, de difi-
culdade no cenário econô-
mico”. Emnota ontem (19),
o banco informou que a
medida inclui diversas mo-

dalidades de crédito, mas
que o objetivo seria dar
fôlego financeiro “especi-
almente às [empresas] de
menor porte”.

O refinanciamento
ocorre apesar de a inadim-
plência do BNDES ser a
menor do sistema finan-
ceiro.No fimdo anopassa-
do, o índice estava em ape-
nas 0,06%. No fim do ano
anterior, era de 0,01%.

O banco já havia anun-
ciado em fevereiro que re-
duziria os juros de opera-
ção de capital de giro e
exportações, além do refi-
nanciamento do PSI (Pro-
grama de Sustentação do
Investimento). Agora, além
do PSI, incluiu outras ope-
rações de refinanciamen-

to de crédito. Os portado-
res do cartão BNDES, por
exemplo, poderão refinan-
ciar em até 48 meses (com
12 meses de carência) o
saldo devedor de suas ope-
rações de crédito. O cartão
é voltado para micro, pe-
quenas emédias empresas.

Neste caso, o banco
cobra a TJLP (juros de
longo prazo) de 7,5% ao
ano, mais uma taxa de
3,5% do BNDES e de até
7% do agente financei-
ro (banco que repassa o
recurso). Foram 746 mil
operações pelo cartão em
2015, com desembolso de
R$ 11,2 bilhões. Segundo
o BNDES, os empréstimos
pelo programaBNDESPSI
sem atraso poderão ser

refinanciados pela TJLP.
Antes, esse refinanciamen-
to era feito pela taxa bási-
ca de juros, a Selic, hoje em
14,25% ao ano.

Já os empréstimos do
BNDESPSI e BNDESPro-
caminhoneiro que tiveram
até seis prestações venci-
das poderão ser refinanci-
adas em até 18 parcelas.

RÁPIDA

Congresso cubano
reelege Raúl Castro
para 2º mandato

FOLHAPRESS
OditadorRaúlCastro

foi reeleito líder doPartido
Comunista deCubapara
umsegundomandato
de cinco anos.Outros
veteranosmanterão suas
posições no topoda
hierarquia política dopaís,
frustrando as expectativas

de que surgiriampistas
sobre a sucessão deRaúl
no 7ºCongresso doPartido
Comunista.

Alémde continuar
comochefe de governo,
Raúl, 84, seguirá como
chefe deEstadona
posição deprimeiro-
secretário dopartido, o
cargomais importante do
país. JoséRamónMachado
Ventura foimantido como
o segundo-secretário por
mais ummandato.

INTERNET FIXA

OAB critica nova
regra da Anatel
FOLHAPRESS

O presidente da OAB
(Ordem dos Advogados
do Brasil), Claudio La-
machia, criticou as novas
regras da Anatel (Agên-
cia Nacional de Teleco-
municações) para que as
operadoras possam ado-
tar a franquia de dados na
banda larga fixa e limitar
a internet. Lamachia clas-
sificou a medida de “ina-
ceitável”, uma vez que a
agência estaria normati-
zando meios para que as
empresas prejudiquem os
consumidores.

“Ao editar essa resolu-
ção, a Anatel nada mais
fez do que informar às
telefônicas o que elas
devem fazer para explo-

rar mais e mais o cidadão.
A resolução editada fere
o Marco Civil da Internet
e o Código de Defesa do
Consumidor. A Anatel pa-
rece se esquecer que ne-
nhuma norma ou resolu-
ção institucional pode ser
contrária ao que define a
legislação”, disse.

Segundo o presiden-
te da entidade, “altera-
ção unilateral dos conta-
tos feitas pelas empresas,
respaldada pelo artigo 52
do Regulamento Geral de
Direitos do Consumidor
de Serviços de Telecomu-
nicações (RGC), encon-
tra-se em total desacordo
com o Código de Defe-
sa do Consumidor e na
imutabilidade dos contra-
tos em sua essência”.


