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���� O Senado aprovou, na semana passada, a medida provisória (MP) que amplia a 

possibilidade de capital estrangeiro em empresas aéreas no país. A ANAC já havia 
aprovado a concessão de exploração à Globalia Linha Aéreas, grupo que administra a AIR 
Europa. 
 

���� Também, na mesma ocasião, foi aprovado pelo Senado a volta franquia gratuita de 

bagagens em voos nacionais. A franquia deve ser de uma mala por passageiro de até 23 
quilos para as aeronaves com mais de 31 assentos. 
 

���� O edital que trará as condições de venda da REFAP (Petrobras de Canoas) e de mais 

sete refinarias sai até o final de junho. A venda só deve ser concluída até o início de 2021. 
O quadro de pessoal vai para outras unidades da Petrobras. 
 

���� A CEF vai lançar um programa de renegociação que prevê descontos que podem 

chegar a 90% na dívida de 3 milhões de clientes, para recuperar cerca de R$ 4 bilhões em 
inadimplências. A informação vem do presidente da estatal Pedro Guimarães. 
 

� Nos dois últimos trimestre houve queda na previsão do PIB. Este fato configura uma 

recessão técnica, segundo os economistas. Hoje, a previsão que no início do ano era de 
2,55% para 2019, foi baixado sucessivamente e já está em 1,24% e ainda não tem nenhum 
sinal de melhora, ao contrário, pode cair mais. 
 

� Segundo a FIERGS, o índice de confiança dos empresários gaúchos caiu 3,2 pontos, 

em maio, para 57,7 pontos, menor nível desde outubro de 2018. Sem as reformas 
principalmente, da previdência, falta confiança do empresariado. 
 

���� O movimento dos estudantes nos últimos dias, em face dos cortes de verbas para as 

universidades federais, na ordem de 30%, diversifica os entendimentos de quem conhece a 
realidade do ensino no país. O aluno brasileiro é um dos mais caros do mundo e é também 
um dos piores na qualidade de ensino-aprendizagem. 
 

� O índice de confiança do consumidor caiu, em abril, para 46,5 pontos, conforme a 

Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil. A escala tem cem 
pontos. 
 
  
 
                    Dauter Berlese.  


