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CORONAVÍRUS PAÍS TAMBÉM SUSPENDERÁ ENTRADA DE ESTRANGEIROS POR ENQUANTO

China diz que países
devem unir forças e
proteger economia
Xi Jinping também pediu aos paísesmembros do G-20 que cortem tarifas,
removam barreiras e facilitem o comércio
CHINA
Da Agência Brasil
@jornalovale

O presidente da China, Xi
Jinping, disse nesta quinta-feira que os países devem se unir
na implementação de políticas
macroeconômicas para impedir que o mundo entre em
recessão devido à pandemia
de coronavírus, que atingiu a
produção e a demanda global,
informou a mídia estatal chinesa. A estabilidade da cadeia
de fornecimento industrial
global deve ser mantida, disse Xi em declarações durante
uma cúpula extraordinária
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dos líderes mundiais do G20
sobre a pandemia de Covid-19,
realizada por vídeo.
Ele também pediu aos paísesmembros do G20 que cortem
tarifas, removam barreiras e
facilitem o comércio, informou a mídia estatal chinesa. A
China intensificará as importações e aumentará o investimento estrangeiro, continuando a implementar uma política
fiscal proativa e uma política
monetária prudente, disse Xi.
Também nesta quinta, o país
disse que suspenderá temporariamente a entrada de estrangeiros com visto e permissão
de residência válidos, a partir
de 28 de março, como medida
de combate à epidemia de coronavírus, segundo informou
o Ministério das Relações Exteriores. Serão dadas isenções
para quem viaja em missão diplomática ou oficial, além de
portadores de visto “C”.

.

CORONAVÍRUS PAÍS TRABALHA EM NOVO PACOTE

Uruguai prepara
medidas para evitar
desabastecimento
MEDIDA. O presidente do
Uruguai, Luis Lacalle Pou,
e a sua equipe, estão trabalhando em um novo pacote
de medidas para enfrentar o
novo coronavírus (covid-19).
Entre os anúncios, que devem
ser divulgados nos próximos
dias, estão previstas medidas para garantir a logística
de produção e distribuição
de alimentos, principalmente
para os setores mais pobres
da sociedade.
Entre as medidas já anunciadas pelo governo, estão a
criação de abrigos e reforço
dos planos de alimentação
para pessoas em situação de
rua, além de um bônus no cartão Uruguai Social (Tarjeta
Uruguay Social - TUS). Esse
benefício é uma transferência
de renda concedida a famílias
em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica.
Os valores variam de acordo com o número de menores de idade que vivem na
casa, podendo ir de 1.200 pesos (cerca de R$ 135) a 6.460
pesos (cerca de R$ 725). Os
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beneficiários do TUS receberão uma mensalidade a mais,
em duas parcelas, uma a ser
paga no dia 31 de março e a
outra no final de abril.
Para arcar com esses gastos,
o Ministério do Desenvolvimento Social receberá cerca
de US$ 22 mi. Além de novas
propostas à área social, a equipe econômica também deverá
anunciar mais medidas para
suavizar o impacto para pequenas e médias empresas.
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