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ECONOMIA TODAS AS PRINCIPAIS LINHAS DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA EMPRESARIAL TIVERAM ORÇAMENTO AMPLIADO COM A DISPONIBILIZAÇÃO

BNDES disponibiliza R$ 23 bi
para o Plano Safra 2019/2020
O total supera em R$ 700 milhões o valor destinado ao setor pelo banco no ano passado, e objetiva o financiamento
de investimentos e custeio da produção agropecuária brasileira, de acordo com os dados que foram divulgados
somam em torno de R$ 1 bilhão;
o Programa ABC, destinado às
práticas agrícolas para redução
das emissões de gases contará
com R$ 746 milhões; e o Inovagro (Programa de Incentivo à
Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária), que abrange
iniciativas inovadoras em agropecuária, terá R$ 750 milhões.
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O BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social) disponibiliza,
a partir de desta quarta-feira,
R$ 23 bilhões para o Plano
Safra 2019/2020, sendo R$
19,6 bilhões para agricultura
empresarial e R$ 3,3 bilhões
para agricultura familiar.
O total supera em R$ 700
milhões o valor destinado
ao setor pelo banco no ano
passado, e objetiva o financiamento de investimentos e
custeio da produção agropecuária brasileira.
Todas as principais linhas
de fomento à agropecuária
empresarial tiveram o orçamento ampliado.
Os juros variam entre 0,5% e
4,6% ao ano para a agricultura
familiar, e entre 5,25% a 10,5%
para a agricultura empresarial.
O BNDES vai operar em
parceria com mais de 30 instituições financeiras. Segundo
o banco, essa rede facilita o
desenvolvimento de uma política pública de apoio ao setor

PLANO.
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Plano. Mais de R$ 13 bilhões foram aprovados pelo BNDES no último biênio, encerrado no dia 30 de junho

agropecuário, na medida em
que descentraliza o acesso aos
recursos dos Programas Agropecuários do Governo Federal
- Pagf.
Para a linha Moderfrota (Programa de Modernização da
Frota de Tratores Agrícolas e
Implementos Associados e Co-

lheitadeiras), voltada para aquisição de máquinas Agronegoci e
equipamentos agrícolas, foram
destinados R$ 7,5 bilhões; para
o Prodecoop (Programa de
Desenvolvimento Cooperativo
para Agregação de Valor à Agropecuária), que envolve cooperativas agropecuárias, os recursos

19,6

BILHÕES
de Reais serão liberados
para a agricultura
empresarial e R$ 3,3 bilhões
para a familiar

Mais de R$ 13 bilhões foram
aprovados pelo BNDES no Plano Safra 2018/2019, encerrado
no último dia 30 de junho, atingindo 35 mil operações. Para o
Pronaf (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar), o banco aprovou em
torno de R$ 3,2 bilhões em mais
de 70 mil operações.
A assessoria de imprensa do
BNDES observou que graças ao
processo de modernização digital iniciado em 2017, 70% das
operações de financiamento a
produtores rurais já são aprovados em tempo real.
O banco estima que, até o fim
do atual ano agrícola, a grande
maioria das operações já será
digitalizada, o que garantirá
maior segurança e agilidade
para a concessão dos empréstimos..

PREÇO INFLAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA TAMBÉM FICOU EM 0,01% NO MÊS

CALENDÁRIO

AVIAÇÃO

Inflação é de 0,01%
em junho, segundo o
levantamento do IBGE

Codefat define
pagamento do
abono salarial

Gol e Latam
adquirem ativos
da Avianca

DATA. O calendário de pa-

MERCADO. A Avianca Bra-

DADOS. A inflação oficial,

medida pelo IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ficou em
0,01% em junho deste ano.
Ela é inferior ao 0,13% de
maio e ao 1,26% de junho do
ano passado. É o menor percentual mensal desde novembro de 2018 (-0,21%).
Segundo dados divulgados
nesta quarta-feira, no Rio de
Janeiro, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), o IPCA acumula
inflação de 2,23% no ano e de
3,37% em 12 meses.
As deflações (quedas de
preços) de 0,25% dos alimentos e de 0,31% dos transportes foram os principais responsáveis por conter o IPCA
em junho.
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Preços. Dados foram
divulgados nesta quarta

Entre os itens que mais influenciaram as quedas de preços dos alimentos estão as frutas (-6,14%) e o feijão-carioca
(-14,8%).
No grupo de transportes, o
principal impacto para a deflação veio dos combustíveis
(-2,41%), com destaque para
a queda de 2,04% no preço da
gasolina.
Por outro lado, o aumento de
0,64% no custo de saúde e cuidados pessoais foi o que mais
contribuiu para que o IPCA
não fosse negativo em junho.
O INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor), que
mede a inflação para famílias
com renda até cinco salários
mínimos, ficou em 0,01% em
junho deste ano, abaixo do
0,15% de maio e do 1,43% de
junho de 2018.
De acordo com o INPC, os
produtos alimentícios registraram deflação (queda de
preços) de 0,18% em junho,
enquanto os não alimentícios
tiveram inflação de 0,09% no
período..

gamento do Abono Salarial
2019/2020 foi definido pelo Codefat (Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador). A resolução com a medida está publicada no Diário
Oficial da União desta quarta.
O pagamento será realizado a
partir de 25 de julho próximo
até 30 de junho de 2020. Para o
PIS, será considerado o mês de
nascimento do trabalhador. No
caso Pasep, será observado o
número de inscrição.
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sil leiloou, na tarde de desta
quarta-feira, seus ativos e slots
(autorizações para voos e decolagens), que foram divididos
em UPIs (Unidades Produtivas
Isoladas) e arrematados pelas
companhias Gol e Latam. A
Azul não participou do leilão. O leilão foi realizado pela
Mega Leilões. O leilão estava
suspenso desde 5 de maio,
após uma liminar proferida
pelo relator do caso, desembargador Ricardo Negrão.

.

