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TAUBATÉ NA COTAÇÃO ATUAL, DE R$ 5,60, A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CUSTARIA R$ 336 MILHÕES AOS COFRES PÚBLICOS DA CIDADE

Saud estuda
alternativa
para o CAF
Para efeito de comparação, a prefeitura
recebeu os US$ 60 milhões com o dólar, em
média, a R$ 4,07, feita automaticamente
TAUBATÉ
Da redação
@jornalovale

O governo José Saud (MDB)
estuda a possibilidade de buscar uma renegociação dos
termos de pagamento do empréstimo de US$ 60 milhões
do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).
A operação de crédito, assinada no fim de 2017 pela
gestão do ex-prefeito Ortiz
Junior (PSDB), começará a
ser quitada em junho de 2022,
provavelmente com a moeda
norte-americana mais valori-

zada em relação ao real do que
no período em que a prefeitura
recebeu os repasses do banco.
Para efeito de comparação, a
prefeitura recebeu os US$ 60
milhões com o dólar, em média, a R$ 4,07 – com conversões
feitas automaticamente no dia
de cada repasse, o total foi de
R$ 244,426 milhões.
Na cotação atual, de R$ 5,60,
a amortização da operação de
crédito custaria R$ 336 milhões
– ou seja, um prejuízo de R$
91,5 milhões (37% do total recebido) só com a taxa cambial.
Isso sem contar o pagamento
dos juros, que ocorre semestralmente desde junho de 2018,
e até aqui custou R$ 19,9 mi.

Divulgação/PMT

CAF. Obras feitas no pacote do CAF, na região central de Taubaté

4,07

REAIS
era o valor da cotação
do dólar na época da
concessão do empréstimo
feito junto ao CAF

O empréstimo será amortizado a partir de junho de 2022,
em 12 parcelas semestrais,
cada uma de US$ 5 milhões.
Ou seja, contando com a parcela de dezembro, seriam pagos
US$ 10 milhões somente no
ano que vem, o que representa
R$ 56 milhões na cotação atual

do dólar – novamente sem contar os juros, que estão na casa
de R$ 6 milhões por ano.
Uma das alternativas avaliadas pelo governo Saud é recorrer a um tribunal arbitrário,
para solicitar que o empréstimo
possa ser amortizado levandose em conta uma cotação menor do dólar. Caso isso não seja
possível, a gestão emedebista
admite ter “que interromper
possíveis investimentos” previstos para os próximos anos.
Procurado pela reportagem,
o CAF não comentou se existe
alguma possibilidade de renegociar o pagamento do empréstimo diretamente com o banco.
Dias antes da assinatura do
empréstimo, em 17 de novembro de 2017, a Prefeitura realizou um evento para lançar
o programa Acelera Taubaté,
como foi batizado o pacote de
obras financiadas com a operação de crédito.
Nesse evento, Ortiz divulgou
uma informação incorreta: de
que haveria no contrato uma
espécie de seguro para proteger o município de uma alta
do dólar.
Nesse dia, o dólar fechou cotado em R$ 3,27.
Ortiz disse que a prefeitura
pagaria, no máximo, R$ 3,60
por dólar. Posteriormente,
descobriu-se que a afirmação
era inverídica.
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