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EMBARQUE INTERNACIONAL

Governo promete fim 
DE TAXA ADICIONAL

O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas, dis-
se ontem que o governo vai 
deixar de cobrar a taxa adi-
cional na tarifa de embarque 
internacional. Segundo o 
ministro, a medida faz parte 
de uma série de ações que 
o governo vai tomar para 
diminuir regulamentações 
no setor, visando incentivar 
o setor de aviação civil e a 
entrada de novas empresas 
aéreas no país.

“Vou antecipar uma das 
medidas: é a eliminação da 
taxa adicional de US$ 18 
para voos internacionais”, 
disse o ministro após parti-
cipar do Fórum de Líderes 
da Associação Latino-Ame-
ricana de Transporte Aéreo 
(Alta).

Criada em 1999, é taxa 
é paga pelos passageiros 
que viajam para fora do 
país e feita junto com a 
tarifa de embarque e é uma 
das fontes de receita do 
Fundo Nacional de Aviação 
Civil (FNAC), que financia 
melhorias na infraestrutura 
aeroportuária.

O fim da cobrança da 
taxa extra de embarque 
deve ser incluído em uma 

medida provisória que agre-
ga ações para o fomento do 
turismo no país.

De acordo com o minis-
tro, a intenção do governo é 
aumentar a quantidade de 
passageiros e também de 
cidades com voos no país. 
Atualmente 140 milhões de 
passageiros são transpor-
tados por ano no país, em 
voos para 140 localidades. 
“Nossa ideia é chegar a 200 
milhões de passageiros em 
200 localidades em 2025, 
com os investimentos que 
estão sendo gestados até 
agora”, disse Freitas.

O ministro disse acredi-
tar que com o fim da taxa 
adicional, as empresas de 
baixo custo, que já atu-
am em voos internacionais 
no país, vão passar a ter 
interesse no mercado do-
méstico

“Temos várias empresas 
que estão em tratativas 
conosco. Essas empresas 
começam a operar as rotas 
internacionais e na sequên-
cia elas devem ingressar no 
mercado nacional fazendo 
voos domésticos”, disse.

 � AGÊNCIA BRASIL

NORDESTE

MPF: União ainda não 
acionou plano antióleo

Em recurso encaminhado 
ao Tribunal Federal da 5ª 
Região (TRF-5) na manhã de 
ontem, o Ministério Público 
Federal (MPF) lista dez pon-
tos para provar à Justiça que 
a União ainda não acionou 
o Plano Nacional de Contin-
gência Para Incidentes de 
Poluição por Óleo (PNC) nos 
termos da legislação.

Desde o dia 30 de agosto, 
as manchas de óleo já atin-
giram 249 localidades em 92 
municípios dos nove estados 
do Nordeste.

No dia 18 de outubro, o 
MPF ajuizou ação na Justiça 
Federal de Sergipe e obteve 
decisão desfavorável. O 
pedido de segunda-feira é 
para que a decisão anterior 
seja revista.

O documento, assinado 
por procuradores da Repú-
blica dos nove estados do 
Nordeste, alega que, para 
que o plano seja colocado 
em funcionamento, se faz ne-
cessário o reconhecimento 
de maneira formal “da signi-
ficância nacional do desastre 
ambiental”. Isso, segundo o 
MPF, ainda não foi feito.

O MPF diz que o comitê 
de suporte do PNC, compos-
to por 17 órgãos, entre eles 
a Casa Civil da Presidência 
da República e outros minis-
térios do governo federal, 
ainda não foi sequer reunido. 
Segundo o recurso judicial, 
os nove estados nordestinos 
não estão participando, como 
determina o PNC, do comitê. 
Cada estado teria direito a 
um representante de cada 
órgão estadual ambiental.

Como a Folha de S.Paulo 
mostrou, os comitês que 
faziam parte do PNC foram 

extintos em abril pelo gover-
no Bolsonaro.

Os procuradores da Re-
pública destacam também 
que o plano prevê a garantia 
da informação e transpa-
rência.

“Mas, ao contrário, con-
forme documentos do pro-
cesso judicial juntados pela 
própria União, o Ibama está 
desautorizado a dar entrevis-
tas e repassar informações à 
imprensa”, diz o recurso.

Conforme o MPF, os ins-
trumentos previstos no PNC, 
fruto de estudos multidisci-
plinares de caráter técnico e 
científico, são ignorados ou 
desconhecidos pela União.

Há também a alegação 
de não utilização das fer-
ramentas adequadas para 
proteção de áreas sensíveis 
e vulneráveis. 

O MPF contesta a infor-
mação repassada por órgão 
ambientais federais de que 
as barreiras de proteção 
feitas com boias não teriam 
eficácia neste caso.

Os procuradores afir-
mam, ao contrário do go-
verno federal, que não há 
ineditismo em relação ao tipo 
de óleo que atinge a costa do 
litoral nordestino.

“A União tem afirmado 
que esse óleo, mais denso, 
subsuperficial, é inédito, mas 
não é.”

São citados como exem-
plos vazamentos nas déca-
das de 1980, 1990 e 2000 
na Baía de Guanabara, no 
Rio de Janeiro, e no Terminal 
Aquaviário Almirante Barroso 
(Tebar), em São Paulo.

 � FOLHAPRESS

Auxílio ao idoso carente 
cai sob gestão Bolsonaro
 | PAGAMENTO DE BPC SOFRE RECUO PELA PRIMEIRA VEZ DESDE QUE FOI CRIADO

 � THIAGO RESENDE |  
FOLHAPRESS

Menos idosos caren-
tes estão recebendo 
benefício assistencial 

do governo desde que o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) 
assumiu o cargo.

É a primeira vez na história 
que o benefício de prestação 
continuada (BPC) registra 
uma queda no número de 
idosos atendidos.

Criado em 1996, o auxílio 
tem valor de um salário míni-
mo (hoje, R$ 998) e é pago 
a deficientes e a idosos mais 
pobres. Para ter direito, a ren-
da familiar per capita precisa 
ser inferior a um quarto do 
salário mínimo.

Na contramão do contínuo 
envelhecimento da população 
e da crescente desigualdade 
no país, a assistência a pes-
soas miseráveis acima de 65 
anos recuou sob Bolsonaro.

A cobertura em setembro 
-último dado disponível- foi de 
2,023 milhões de idosos. O 
montante representa retorno 
ao patamar de 2017, quando 
2,022 milhões de benefici-
ários foram atendidos. Em 
2018, eram 2,049 milhões.

O casal João Esdras e 
Marina Vitorino, moradores do 
Jd. Nakamura, extremo sul da 
capital paulista, estão na lista 
dos que tiveram o benefício 
negado. Eles dizem viver com 
uma renda mensal de menos 
de R$ 800, dinheiro que, além 
deles, serve para sustentar 
dois de seus quatro filhos, que 
estão desempregados.

Sem contribuições sufi-
cientes para a Previdência, 

ele não conseguiu se apo-
sentar.

“Trabalhei muitos anos 
em lojas no centro da cidade, 
mas eles nunca registraram a 
minha carteira”, diz João, 67.

Há cerca de dez anos, ele 
e a mulher passaram a vender 
pizza para a vizinhança. As 
coisas iam bem, mas nos úl-
timos dois anos, com a crise, 
o movimento despencou.

“Está tão pouco que dá até 
vergonha. Não consigo mais 
comprar ingredientes”, afirma 
João. “A gente vai atrasando 
as contas, as pessoas nos 
ajudam quando dá.”

Oficialmente, o Ministério 
da Cidadania alega que a 
causa do recuo foram as 
ações para identificar possí-
veis irregularidades na assis-
tência. Porém, dados obtidos 
pela reportagem põem esses 
argumentos em xeque.

Com o pente-fino, apenas 
5.600 benefícios assistenciais 
a idosos foram cancelados no 
ano. Em média, cerca de 20 
mil pessoas pedem todos os 
meses para serem inseridas 
na folha de pagamentos do 
benefício para idosos.

Técnicos do governo re-
conhecem que a principal 
razão para a queda histórica 
da cobertura do BPC é outra. 
Mais de 150 mil pedidos nem 
sequer começaram a ser ana-
lisados pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

Em setembro, o jornal Fo-
lha de S.Paulo mostrou que, 
por falta de dinheiro, o Bolsa 
Família, principal programa 
de combate à pobreza, vol-
tou a ter fila de espera e a 
cobertura poderá recuar, em 

2020, a patamares de dez 
anos antes.

O casal José Anchieta de 
Lima, 67 anos, Rita Gomes, 
62, depende dos R$ 200 que 
ele consegue mensalmente 
com a venda de picolés pelas 
ruas de Sorocaba, no interior 
de São Paulo.

Rita trabalhava como em-
pregada doméstica na mesma 
casa há 10 anos até sofrer 
uma parada cardíaca. Ela se 
recuperou, mas teve que ser 
demitida por não poder mais 
se dedicar à limpeza como 
antes.

José deu entrada no BPC, 
mas teve o pedido indeferido 
porque, à época, sua mulher 
estava recebendo o seguro-
-desemprego.

O casal deixou o sertão 
paraibano há 30 anos para 
tentar a vida na cidade pau-
lista com as cinco filhas -a ca-
çula com apenas sete meses.

Por três décadas, se vi-
raram como dava. José ven-
deu verduras, trabalhou na 
construção civil e por seis 
anos teve um emprego com 
carteira assinada em uma 
empresa, com o cargo de aju-
dante-geral. “Depois paguei o 
INSS mais dois anos”, afirma.

Os oito anos de contribui-
ções, porém, não são sufi-
cientes para ele se aposentar.

 � DESIGUALDADE

Para o economista Mar-
celo Neri, diretor da FGV 
Social, o desamparo aos mais 
pobres prejudica o combate 
à desigualdade. “No curto 
prazo, além do efeito sobre 
a pobreza e a distribuição de 
renda, é esperado que essa 
redução do BPC e do Bolsa 
Família também tenha impac-
to na economia”, disse Neri.

Segundo ele, cada R$ 
1 destinado ao benefício 
assistencial e ao programa 
de transferência de renda 

às famílias pobres gera um 
estímulo maior à atividade 
econômica do que o mesmo 
valor gasto com a Previdência 
Social.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, tentou apro-
var mudanças nas regras do 
BPC, quando enviou, em fe-
vereiro, a proposta de reforma 
da Previdência. A ideia era 
pagar R$ 400 para pessoas 
entre 60 anos e 70 anos e, 
depois dessa faixa etária, um 
salário mínimo.

A medida teve forte re-
sistência do Congresso, que 
aprovou a reforma, mas der-
rubou todos os trechos que al-
teravam o auxílio assistencial.

Em 2019, a cobertura do 
BPC para pessoas com de-
ficiência ficou estável em 
2,6 milhões de pessoas. Por 
irregularidades, 13 mil pa-
gamentos foram encerrados 
nesta categoria.

Para 2020, está prevista 
alta de só 2% no orçamento 
do benefício (para idosos e 
deficientes). Bolsonaro re-
servou, para essa parte do 
Orçamento de assistência 
social, R$ 60,145 bilhões. Em 
2019, são R$ 59 bilhões. Para 
idosos carentes, o aumento 
no orçamento é de 1,5% -ín-
dice abaixo da inflação-, para 
R$ 26,2 bilhões.

A equipe econômica pre-
vê, em 2020, uma recupera-
ção do atendimento do BPC 
para idosos, cuja cobertura 
retomaria patamar próximo 
de 2018.

Integrantes do governo 
temem que os recursos se-
jam insuficientes, pois o va-
lor pago a cada idoso será 
reajustado apenas com a 
inflação.

A fila para o BPC pode 
ainda causar uma pressão 
financeira, pois o benefício, 
quando concedido, tem de 
ser pago retroativo à data do 
pedido.
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Tem direito ao auxílio idoso ou 
deficiente físico com renda per capta 
inferior a um quarto do salário mínimo


