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D E  C U R I T I B A

O presidente Jair Bolso-
naro e um grupo de minis-
tros e empresários foram 
ontem ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para 
falar com o presidente da 
Corte, Dias Toffoli, sobre a 
economia do país e a im-
portância de flexibilizar a 
abertura do comércio, em 
meio às restrições das ati-
vidades e ao isolamento 
social causados pela pan-
demia do novo Coronaví-
rus. Usando máscaras, o 
grupo chegou à Suprema 
Corte a pé.

De acordo com o pre-
sidente executivo do 
Instituto Aço Brasil e co-
ordenador da Coalizão 
Indústria, Marco Polo de 
Mello Lopes, os indus-
triais estão enfrentando 
uma crise profunda de 
demanda ocasionada 
pelo fechamento do co-
mércio. “Se pudesse resu-
mir e fazer uma caracteri-
zação, a indústria está na 

Presidente estava acompanhado de grupo de empresários

Bolsonaro vai ao STF pedir 
retomada da economia

UTI e, para sair, precisa 
que ocorram as flexibili-
zações, de maneira que 
a roda volte a rodar”, dis-
se, após o encontro com 
Toffoli. Segundo Lopes, 
em abril houve queda de 
50% nas vendas em rela-
ção a março, e a indústria 
está operando com 60% 
de ociosidade.

De acordo com o mi-
nistro da Economia, Pau-
lo Guedes, apesar dos 
programas do governo 
para proteção da renda 
das pessoas por três me-
ses, talvez a indústria não 
consiga se manter com 
essa ociosidade e baixa 
demanda e a economia 
entre em colapso antes. 

“O alerta é importante. 
Embora haja proteção, 
o povo tenha o dinheiro 
na mão, daqui a 30 dias 
pode ser que comece a 
faltar nas prateleiras e 
desorganizar a produção 
brasileira e entrar em sis-
tema de, não só de colap-
so economia, de desorga-
nização social”, disse. n

Presidente, ministros e empresários chegaram a pé ao Supremo, todos usando máscaras

O Congresso Na-
cional promulgou na 
tarde de ontem a Pro-
posta de Emenda à 
Constituição 10/2020, 
que trata do Orça-
mento de Guerra, para 
combater a crise gera-
da pela pandemia do 
novo Coronavírus (Co-
vid-19). Participaram 
da cerimônia, além 
do presidente do Con-
gresso, Davi Alcolum-
bre (DEM), o presiden-
te da Câmara e autor 
da proposta, Rodrigo 
Maia (DEM), e o líder 
do governo no Con-
gresso, senador Eduar-
do Gomes (MDB).

O presidente da Câ-
mara ressaltou que 
as duas casas contri-
buem de forma deci-
siva para o enfrenta-
mento à pandemia do 
novo Coronavírus com 
a construção e promul-
gação da PEC. “Vamos 

deixar claro com essa 
promulgação que que-
remos sair dessa situ-
ação com um número 
menor de perdas de vi-
das, esse é o principal 
objetivo, garantia das 
vidas. Mas também 
que a gente garanta os 
nossos empregos, os 
empregos dos brasilei-

ros e a renda dos mais 
vulneráveis”, afirmou 
Rodrigo Maia.

O senador Davi Al-
columbre exaltou o 
trabalho do Congres-
so Nacional durante 
a pandemia e citou a 
ação dos parlamen-
tares no aumento do 
valor do auxílio emer-

gencial dos R$ 200 
propostos pelo gover-
no para R$ 600. Ele 
ressaltou que a PEC do 
Orçamento de Guerra 
surgiu dentro do Con-
gresso e foi votada “em 
tempo recorde”, em 
um exemplo do en-
frentamento do Con-
gresso à pandemia. n

Congresso promulga emenda
que cria orçamento de guerra

Presidentes da Câmara e do Senado ressaltaram atuação do Parlamento na pandemia
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