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PANDEMIA MINISTRO TAMBÉM FALOU SOBRE O RISCO DE COLAPSO NA PRODUÇÃO, DEIXANDO PRATELEIRAS VAZIAS

IGREJA

CNBB reforça
necessidade
de isolamento
AÇÃO. Em comunicado em

sua página na internet, a
CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil)
reforçou a recomendação
do distanciamento social
do Ministério da Saúde
para evitar o contágio pelo
coronavírus.

PANDEMIA

Aviões voltam
a atender
mais cidades
DECISÃO. A Anac informou
nesta sexta, em Brasília,
que as companhias Gol,
Azul e Latam vão garantir
voos para as capitais dos
26 estados e o Distrito
Federal, além de outras 19
cidades do país, durante a
crise do coronavírus.

EE

“Com a redução drástica
de voos em março, em
decorrência da pandemia
do coronavírus, havia o
risco de uma paralisação
total do serviço. A
malha emergencial é
91,61% menor do que a
originalmente prevista
pelas empresas para o
período”
Nota oficial
Anac

INDÚSTRIA

Confiança
recua 3,9
pontos

Guedes: ações totalizam
R$ 700 bi contra o vírus
Nas contas do ministro, a liberação do Bolsa Família para 1,2 milhão de famílias e as
antecipações do 13º salário para aposentados e pensionistas garantirá R$ 100 bilhões
BRASÍLIA
Wellton Máximo
Agência Brasil

As ações da área econômica
para reduzir os danos provocados pela crise do coronavírus totalizam R$ 700 bilhões,
entre antecipações de recursos, liberação de linhas de
crédito e aumento de gastos
públicos, disse nesta sexta o
ministro da Economia, Paulo
Guedes. Em vídeo postado
nas redes sociais do ministério, ele declarou que apenas a
medida de renda básica para
os trabalhadores autônomos,
aprovada na quinta, pela Câmara dos Deputados, resultará em gastos de R$ 45 bilhões
nos próximos três meses.
Nas contas do ministro, a
liberação do Bolsa Família
para 1,2 milhão de famílias e
as antecipações do décimo
terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS
(Instituto Nacional do Seguro
Social), somadas à ajuda aos
autônomos, garantirá praticamente R$ 100 bilhões em proteção para a população mais
desprotegida.
“A determinação do presidente Jair Bolsonaro é que
não vão faltar recursos para
defender as vidas, a saúde e
os empregos dos brasileiros.
Nenhum brasileiro vai ficar
para trás. Nós vamos cuidar
de todos e começamos justamente protegendo os mais
vulneráveis”, disse.
O ministro citou ainda a liberação de R$ 200 bilhões de
compulsório (dinheiro que
os bancos são obrigados a
deixar depositados no Banco
Central), de R$ 100 bilhões
da Caixa Econômica Federal
e de R$ 50 bilhões do BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Ele mencionou a ajuda
de R$ 88 bilhões para estados
e municípios, anunciada no
início da semana.
PRODUÇÃO.

QUEDA. O Índice de

Confiança da Indústria,
da FGV, teve queda de
3,9 pontos de fevereiro
para março, a primeira
queda depois de quatro
altas. O resultado mostra
os primeiros efeitos da
pandemia do coronavírus.

Além do choque sobre o sis-

1,2 de famílias terão
Amilhão
a liberação dos recursos
do Bolsa Família por conta
da pandemia do novo
coronavírus.

Wilson Dias/Agência Brasil

Gastos com a pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes

tema de saúde, Guedes citou
uma segunda ameaça sobre a
economia brasileira: o colapso
do abastecimento provocado
por eventuais interrupções de
atividades essenciais. O ministro disse que o isolamento social é necessário para enfrentar
a pandemia, mas advertiu que
a população pode encontrar
dificuldades em gastar a ajuda
recebida caso a atividade econômica esteja desorganizada.
“Se nós não nos lembrarmos
de que temos que continuar
resistindo com a nossa produção econômica também, nós
vamos ter aquele fenômeno
onde todo mundo está com
os recursos, mas as prateleiras estão vazias porque nós
deixamos a organização da
economia brasileira entrar em
colapso”, declarou o ministro
no vídeo.
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