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Juro do consignado do INSS cai
de 2,08% para 1,8% ao mês
Empréstimos agora podem ser pagos em até 84 parcelas. Taxa do cartão foi para 2,7% ao mês
Agência Brasil

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

P

ara ajudar parte da população
mais vulnerável ao coronavírus,
como os idosos, o INSS adotou
uma série de medidas. Entre elas
a suspensão da prova de vida - aquela ida
de 12 em 12 meses ao banco ou posto previdenciário para fazer o recadastramento -, o envio de cartas, e a suspensão do
benefício por falta de apresentação do
CPF. Outro ponto diz respeito diretamente ao bolso dos aposentados: a redução
dos juros do empréstimo consignado de
2,08% ao mês para 1,8% ao mês no contracheque, e no cartão cai de 3% ao mês
para 2,70% ano mês. O prazo máximo de
pagamento também mudou: passou dos
atuais 72 meses para 84. Esta é a primeira
queda desde setembro de 2017.
De acordo com estimativas da Febraban, as mudanças tomadas ontem pelo
Conselho Nacional de Previdência em
relação ao empréstimo consignado, poderão aumentar a oferta de crédito para
aposentados do INSS em R$ 25 bilhões
nos próximos meses.
Dados do Banco Central apontam
que a taxa média praticada pelo mercado nessa linha de crédito já está em
1,76% ao mês, ou seja, abaixo do novo
teto. Mas, a instituição informou que
há bancos grandes cuja taxa está acima
do novo teto proposto e que, no último trimestre do ano passado, 47% das
operações tinham juros acima do novo
limite de 1,8% ao mês.

Há uma
necessidade
de se
apresentar
medidas para
as pessoas
que mais
precisam”
BRUNO BIANCO
Secretário Especial
de Previdência

GOL CANCELA VOOS
INTERNACIONAIS
Em razão do fechamento das fronteiras e queda da demanda por
passagens aéreas por conta do
novo coronavírus, a Gol anunciou
ontem que suspenderá os voos
internacionais do dia 23 deste mês
até 30 de junho. Os voos dentro do
Brasil estão mantidos, mas sofrerão ajustes. A previsão é de que
entre 50% e 60% sejam cortados
até meados de junho.

PROCON: DIFERENÇA
GRANDE DE PREÇOS

Redução de juros do consignado para aposentados do INSS não acontecia desde 2017

Suspensão de exigências por 120 dias
>>As exigências relacionadas à
manutenção de benefícios, como
a prova de vida, foram suspensas
provisoriamente por 120 dias
para manter em dia o pagamento
de benefícios previdenciários e
assistenciais do INSS.
A interrupção da necessidade da
comprovação de vida dos aposentados e pensionistas do INSS, segundo o governo, começa a partir deste
mês e as demais a partir de abril.
O bloqueio dos créditos dos benefícios por falta de realização da

Postos Shell
poderão ficar sem
combustíveis
Consumidores serão prejudicados porque a
companhia, ao lado da BR e Ipiranga, controla o
mercado. Alta concentração é investigada pelo Cade
Há risco de faltar gasolina e diesel em
postos de todo os país. A Raízen, que
controla a distribuidora Shell, está
com problemas para abastecer sua
rede devido a problemas de informática que impossibilitam a emissão de
notas fiscais, o recebimento de pedidos
e a liberação de crédito. Vários sistemas foram desligados, inclusive o de
faturamento. Com isso, os postos da
Shell estão sem receber combustíveis
há mais de uma semana.
Fontes do setor estão apreensivas.
Elas chamam a atenção para o fato
de que um simples problema de tecnologia da Shell pode ser um enorme
entrave para o abastecimento nacional. Tal fato traz à tona a necessidade do debate da conveniência de que
uma única companhia possa ter uma
participação tão significante em um
segmento tão sensível como o da distribuição de combustíveis.
A controladora da Shell é investigada pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) por for-

Por aí...

mação de cartel junto com Petrobras
e Ipiranga. Em 2017, a Shell deixou de
ser punida pela ANP por abuso de poder econômico porque a suspensão de
suas atividades poderia comprometer
o abastecimento nacional.
De acordo com uma carta enviada
à Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) pela
Fecombustíveis (Fecombustíveis Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), entidade
que representa os postos revendedores,
a Raízen está enfrentando problemas
desde a última quarta-feira (11/3).
No documento, a Fecombustíveis
pede autorização para que os postos
bandeira Shell adquiriram combustíveis de outras distribuidoras ou TRRs
(Transportador-Revendedor-Retalhista). Atualmente, os postos revendedores só podem comprar produtos de distribuidoras vinculadas à sua bandeira.
“A rede de postos está desabastecida, e
grande parte não está conseguindo nem
efetuar seus pedidos”, reitera o ofício.

comprovação de vida aos beneficiários residentes no Brasil ou no
exterior está suspenso. A cessação
de benefício por falta de apresentação de CPF também ficará suspensa por 120 dias.
A suspensão de benefício por
não apresentação de documento
que comprove o andamento regular do processo legal de tutela ou
curatela quando se tratar de administrador provisório além do
prazo de seis meses também terá
prazo maior.

Procon-RJ verificou variações de
preços de álcool gel, máscara e luvas. Na Zona Norte, pacote com 100
luvas da mesma marca chega a ter
diferença de 116,1%. No Centro, oscilação maior foi na caixa de luvas:
55,7%. O preço do álcool gel de 500
ml ficou em R$ 19,49 na Zona Sul.
No Centro, 430 ml foram vendidos
por R$ 22,99. Na internet, frasco de
500ml saía a R$ 161,49.

CONCURSO PARA
IBGE É SUSPENSO
Em razão do avanço do coronavírus (Covid-19) no país, o IBGE
decidiu transferir o Censo Demográfico deste ano para 2021. Por
conta disso, o concurso com 208
mil vagas destinado para a realização do levantamento foi suspenso. Os candidatos que já fizeram
o pagamento da inscrição serão
reembolsados.
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A Raízen, que controla a Shell distribuidora
de combustíveis, está com problemas para
abastecer sua rede de postos em todo o
Brasil. Empresa é investigada pelo Cade

