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Uma aeronave da com-
panhia aérea Latam chegou 
ontem a São Paulo trans-
portando mais 11,8 milhões 
de máscaras cirúrgicas de 
procedência chinesa. O voo 
trouxe a maior quantidade 
de insumos para combate 
à pandemia transportado 
de uma única vez no Brasil. 
A carga faz parte da enco-
menda de equipamentos 
de proteção individual 
(EPIs) feita pelo Ministé-
rio da Saúde. Segundo os 
registros dos ministérios, 
essa é a 35ª remessa de 
mais de 40 previstas.

“No início da crise, 
assumimos um desafio 
logístico imenso para aju-
dar o Ministério da Saúde 
com o abastecimento de 
EPIs para todas as regiões 
do Brasil. Uma verdadei-
ra operação de guerra foi 
montada e, de modo con-
tínuo, estamos transpor-
tando 960 toneladas de 

Encomenda chegou ontem a São Paulo, proveniente da China

Como em todos os 
demais setores da eco-
nomia, a pandemia 
do novo Coronavírus 
causou impacto à in-
dústria de chocolates 
no Brasil. A produção 
nacional de chocola-
tes no ano passado, 
incluindo achocolata-
do em pó, atingiu 756 
mil toneladas, com 
queda de 3,1% sobre 
2018 (761 mil tonela-
das). Os números do 
primeiro trimestre de 
2020, entretanto, ain-
da livres dos efeitos 
da Covid-19, sinaliza-
vam uma recuperação, 
com produção de 120,9 
mil toneladas, alta de 
2,84% em comparação 
ao mesmo período do 
ano passado (117,6 mil 
toneladas).

Apesar do impacto 
negativo da pandemia, 
o presidente da Asso-
ciação Brasileira da 
Indústria de Chocola-
tes, Amendoim e Balas 
(Abicab), Ubiracy Fon-
seca, disse que havia 
muitos motivos para 
festejar ontem, Dia 
Mundial do Chocola-
te. Segundo Fonseca, 
os produtores de cho-
colate procuraram se 
adaptar rapidamente 
à nova situação, com 
a adoção de canais on-
line de vendas. Além 
disso, buscaram firmar 
parcerias para que o 
produto pudesse che-
gar aos pontos de ven-
da da melhor forma 
possível. “A situação 
vai melhorar. Estamos 
otimistas”, disse. n

Brasil recebe carga de 
11,8 milhões de máscaras

Indústria do 
chocolate mantém 
o otimismo

Micro e pequenos reclamam 
falta de acesso ao crédito

As dificuldades de micro 
e pequenas empresas em 
conseguir acesso ao crédi-
to oferecido pelos bancos 
desde o início da pande-
mia do novo Coronavírus 
foram expostas ontem por 
entidades à comissão mista 
do Congresso que analisa 
as ações do governo no en-
frentamento da Covid-19. 
Segundo o presidente da 
Confederação Nacional das 
Micro e Pequenas Empre-
sas e dos Empreendedores 
individuas (Conampe), Er-
cílio Santinone, cerca de 
50% desse público não têm 
conta bancária em nome 

Setor de cachaça prevê retração acima de 20%
Estudo da empresa de 

pesquisa de mercado Euro-
monitor International esti-
ma para o setor da cachaça 
no Brasil, este ano, queda 
de 21,7% em volume total, 
incluindo vendas em super-
mercados, bares e restau-
rantes, em função da pan-
demia do novo Coronavírus. 
Antes da crise, o setor previa 

Parte das máscaras é do tipo N95, o mais eficaz 
equipamento descartável disponível no mercado

equipamentos no total. 
É uma vitória silenciosa 
do Governo Federal que 
está ajudando a garantir 
as condições necessárias 
para o enfrentamento da 
pandemia”, informou o 
ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de 

Freitas.
Segundo nota divulgada 

pelo ministério, 220 mi-
lhões de 240 milhões das 
máscaras compradas fo-
ram recebidas, sendo uma 
parte do equipamento do 
tipo N95 – a mais eficaz 
máscara médica descartá-

vel disponível no mercado. 
O voo anterior da Latam 
que transportou insumos 
vindos da China para o 
Brasil chegou no dia 2 de 
junho e trouxe cerca de 9,2 
milhões de máscaras para 
serem distribuídas entre 
Estados e municípios. n
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da entidade ou da empresa.
“Estamos vendo ainda 

que toda essa linha de cré-
dito não conseguiu chegar 
à microempresa ou ao MEI 
[microempreendedor indi-
vidual]. Ela pega sempre a 
pequena empresa ou a que 
tem um pouco mais de fatu-
ramento, que tem tradição 
bancária, em que nenhum 
dos sócios está negativo. 
Aquelas que não operavam 
com o banco ou que não ti-
nham tradição, não tinham 
feito empréstimos, não ti-
nham limite pré-aprovado, 
essas não têm conseguido os 
recursos”, disse Santinoni. n

Maior parte do crédito é liberada para 
empresas com tradição em operações bancárias
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expansão de 1,5%. Porém, o 
diretor executivo do Insti-
tuto Brasileiro da Cachaça 
(Ibrac), Carlos Lima, admi-
tiu que o cenário pode ser 
ainda pior.

Isso porque o estudo 
do Euromonitor projetava 
uma quarentena de dois 
meses e meio, para uma 
queda do Produto Inter-

no Bruto em torno de 5%. 
Mas a pandemia já está 
se estendendo por quase 
quatro meses, ainda sem 
definição para um retorno 
à normalidade, e os eco-
nomistas indicam retração 
superior a 9% para o PIB. 
“A gente acha que pode 
ter um cenário ainda mais 
pessimista”, disse Lima. n

Em 2020

Antes da pandemia, 
setor previa expansão 
de 1,5% neste ano
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Apesar da pandemia


