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Pane suspende pousos
e decolagens no Recife
Falha no sistema de iluminação da pista do Aeroporto Internacional do Recife
obrigou aeronaves a pousarem em outros aeroportos da Região Nordeste

A
pós registrar uma falha
no sistema de iluminação
napistadepousoedecola-

gem, o Aeroporto Internacional
do Recife precisou suspender as
operações no final da tarde de
ontem. O problema só foi resolvi-
do cerca de quatro horas depois.

Segundo a AENA, empresa res-
ponsável pela administração do
terminal, o circuito de luzes é
alimentado por dois sistemas
de baterias independentes, am-
bos apresentaram problemas.
Por volta das 18h20, o sistema
que registra as decolagens rea-
lizadas no aeroporto apontava
que 14 voos que sairiam do ter-
minal estavam atrasados.

Nas redes sociais, passageiros
relataram que os voos que deve-
riam pousar no Recife estavam
sendo desviados para outros ae-
roportos do Nordeste, como o
de João Pessoa, na Paraíba. O
deputado federal Felipe Carre-
ras foi um dos que se queixou.
Às 17h35, ele publicou no Twit-
ter: “Aeroporto do Recife está fe-
chado neste momento. Está sem
balizamento noturno. As luzes
da pista não estão funcionando.
Nenhuma aeronave decola nem
pousa. Olhe que agora é com a
iniciativa privada a gestão”. Uma
outra passageira relatou que o pi-
loto comunicou que, em função
de uma falha técnica, a operado-

ra do terminal havia recomen-
dado o voo aguardar uma hora
no ar para pousar, mas ele disse
que não poderia ficar esse tem-
po todo no ar porque não tinha
combustível suficiente e, por is-
so, iria pousar em João Pessoa.

Em um primeiro comunicado,
a AENA informou que a equipe
de manutenção do terminal es-
tava trabalhando para “resolver
a falha o quanto antes e restabe-
lecer as operações o mais pron-
tamente possível”. A previsão era
que o terminal voltasse a operar
normalmente por volta das 19h.
Masasoperaçõessóforamretoma-
das por volta das 21h30, quando
novo comunicado foi divulgado.
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Maio/2022: 0,47
Abril/2022: 1,06
Março/2022: 1,62
Fevereiro/2022: 1,01

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

-1,45
DOW JONES

237,02%

22/junho: 5,177
21/junho: 5,154
20/junho: 5,186 5,7015,230

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,53

SELIC

Em% ao ano

13,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6924 0,6924
(1,02%)

IPCA do IBGE (em%)

Vemumnovo tipo de
PIX por aí e vai ameaçar
os cartões de crédito!
O PIX Garantido vai trazer a mesma funcionalidade dos

cartões de crédito e pode ajudar a derrubar as taxas de ju-
ros atualmente cobradas no crédito parcelado. Os bancos
irão garantir as compras parceladas.
Com o surgimento do PIX, em apenas 2 meses, esse meio

já era omais utilizado no país. No início de 2022 já represen-
ta quase 20 vezes mais transações que o tradicional TED.
Operações com cartão de débito, boleto e cheques estão
caindo paulatinamente, substituídos pelo PIX.
Um verdadeiro tsunami nomercado de crédito ainda está

por vir, abalando as grandes operadoras demaquininhas no
mercado e se chama: PIX Garantido. Com ele, será possível
parcelar transações sem precisar ter saldo na conta, como
é feito com o cartão de crédito no Brasil.
O cartão de crédito é o tipo de pagamentomais usado pe-

los brasileiros em suas compras, respondendo por R$ 478,5
bilhões em transações no 1º trimestre de 2022. Muitas des-
sas compras são parceladas, algo que só existe aqui no Bra-
sil e já faz parte da cultura do consumidor.
O cartão de crédito é omais importantemeio, não somen-

te por conta do volume,mas por conta da receita gerada pa-
ra as operadoras de maquininhas, onde o lojista só recebe
28 dias depois, paga juros na transação e, caso queira ante-
cipar o recebimento, é cobrado novamente.
O PIX Garantido ainda não tem previsão para ser lançado

pelo BC, mas, quando estiver funcionando, vai permitir que
o consumidor sem saldo na conta possa agendar umoumais
pagamentos parcelados para uma determinada data, con-
correndo diretamente com os cartões de crédito.
Se a data chegar e ele continuar sem saldo na conta, o ban-

co garante o pagamento e o consumidor passa a dever pa-
ra o banco, onde juros serão cobrados do cliente. Na práti-
ca, é um produto de crédito e, assim como o cartão de cré-
dito, também vai viabilizar o parcelamento.
O PIX Garantido trarámais concorrência aomercado, cau-

sando um impacto sobre os juros cobrados pelos cartões de
crédito. Os bancos também irão concorrer entre si, impac-
tando o custo dos seus produtos. Consumidores e lojistas
irão ganhar, com custos financeiros menores.

@eciocosta

por Ecio Costa
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No funeral, viúva
deDomPhillips
exige justiça
Alessandra Sampaio leumensagem da família
no velório do jornalista britânico assassinado na
Amazônia ao lado do indigenista Bruno Pereira
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Alessandra agradeceu às pessoas que se solidarizaram com as famílias de Dom e Bruno

ONGs acusamBrasil de
obstruir progressos em
reunião daCOP15
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A
dor e a revolta se mis-
turaram no velório de
Dom Phillips, realizado

ontem, no Rio de Janeiro. O jor-
nalista foi assassinado na Ama-
zônia ao lado do indigenista Bru-
no Pereira em circunstâncias
que ainda estão sendo investi-
gadas. O corpo dele foi crema-
do em cerimônia restrita à fa-
mília e amigos mais próximos.

No velório, a viúva de Dom,
Alessandra Sampaio, leu uma
mensagem escrita pela famí-
lia aos presentes e à imprensa.
Ela garantiu que não vai deixar
de lutar por justiça e nem pelas
causas em que o marido acredi-
tava. “Seguiremos atentos a to-
dos os desdobramentos das in-
vestigações, exigindo justiça no
significado mais abrangente do

termo. Renovamos a nossa lu-
ta para que nossa dor e a da fa-
mília de Bruno Pereira não se
repitam. Como também as das
famílias de outros jornalistas
e defensores do meio ambien-
te que seguem em risco”, disse.

“Esse movimento mundial de
solidariedade e justiça e de cons-
ciência pela conservação da na-

tureza e dos povos que a prote-
gem traz uma imensa esperan-
ça a todos nós”, completou.

A viúva ainda lembrou o quan-
to o marido era especial, “não
apenas por defender aquilo que
acreditava como profissional,
mas também por ter um cora-
ção enorme e um grande amor
pela humanidade.”

Alessandra ainda agradeceu
“de coração a todas as pessoas
que se solidarizaram com Dom,
com Bruno, com nossas famí-
lias e amigos aqui no Brasil e
em outros países.” Sobre não ter

levado o corpo do marido para
a Inglaterra, Alessandra não te-
ve dúvida: “Dom será cremado
no país que amava, seu lar es-
colhido, o Brasil.”

Dom Phillips e Bruno Pereira
faziam uma expedição na re-
gião do Vale do Javari, no Ama-
zonas, e foram vistos pela últi-
ma vez em 5 de junho.

Três homens já foram pre-
sos por terem participação nos
dois assassinatos. A Polícia Fe-
deral investiga a participação
de mais envolvidos no crime.
(Correio Braziliense)

A reunião preparatória para
a COP15 sobre biodiversidade
terminada ontem, em Nairóbi
(Quênia), com pouco progresso
e obstrucionismo de vários paí-
ses, incluindo Argentina, Bra-
sil e África do Sul, segundo de-
legados das ONGs. O encontro
de seis dias buscou resolver as
divergências em relação à Con-
venção sobre Diversidade Bioló-
gica (CDB) que 196 nações ne-
gociam há mais de dois anos.

“A maior parte do tempo en-
trava em discussões técnicas,
deixando decisões importantes
não resolvidas e adiadas”, dis-
se Brian O'Donnell, diretor da
Campanha pela Natureza, que
pediu aos governos que “salvem
esse processo”.

Os países tentam adiar nego-

ciações baseadas em consenso,
diz Marco Lambertini, diretor-
-geral do WWF Internacional.
“Começando pelo Brasil. Mas ou-
tros países estão acompanhan-
do de perto”-, destaca Lamber-
tini. Nos corredores fala-se da
Argentina e da África do Sul.

Um dos principais obstáculos
é a agricultura. As metas quan-
tificadas de redução de agrotó-
xicos e uso excessivo de fertili-
zantes, presentes em uma ver-
são anterior do texto, não estão
mais incluídas. “A agricultura
é responsável por 70% da perda
de biodiversidade”, diz Guido
Broekhoven, do WWF Interna-
cional, considerando “crucial”
mudar um sistema alimentar
em que 30% dos alimentos são
desperdiçados. (AFP)
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