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Publicidade Legal

O ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, 
afirmou ontem que o ob-
jetivo do governo, ao exa-
minar o uso de dinheiro 
destinado ao pagamento 
de precatórios, não é fi-
nanciar o novo progra-
ma social Renda Cidadã, 
mas manter as despesas 
sob controle. Os precató-
rios são dívidas do poder 
público reconhecidas 
pela Justiça — quando 
alguém ganha um pro-
cesso na Justiça contra 
um ente público e tem 
valores a receber, passa a 

ter um precatório e entra 
na fila do pagamento.

O ministro da Econo-
mia disse entender que 
os precatórios são “dívida 
líquida e certa” e acres-
centou que o governo 
“vai pagar tudo”. Guedes 
afirmou que deu essas 
explicações para “baixar 
o barulho”. Nos últimos 
dias, a possibilidade de 
limitar o pagamento de 
precatórios gerou críti-
cas de analistas e resul-
tou na queda da bolsa de 
valores e no aumento no 
preço do dólar. n

Ministro da Economia descartou usar verbas de precatórios

Guedes ainda busca recurso 
para bancar o Renda Cidadã

Novo marco da biodiversidade 
deve considerar efeitos da crise

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem que 
o Marco Global da Biodi-
versidade Pós-2020 deve 
levar em consideração o 
impacto da crise gerada 
pela pandemia da Co-
vid-19 sobre a economia 
mundial, “especialmen-
te no que se refere aos 
países em desenvolvi-
mento”. Bolsonaro dis-
cursou, em vídeo, na Cú-
pula da Biodiversidade 
da 75ª Assembleia Geral 
da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

“Estejam certos de 
que o Brasil continuará 
fazendo sua parte nas 
negociações, sempre 
com o objetivo de asse-
gurar recursos financei-
ros para a proteção da 
biodiversidade”, disse o 
presidente. “É preciso 
que todos os países cum-
pram com suas respon-
sabilidades, arquem com 
a parte que lhes cabe e 
se unam contra males 
como a biopirataria, a 
sabotagem ambiental e 
o bioterrorismo”, disse. n

Senadores querem que Salles 
explique incêndios no Pantanal

A Comissão Tempo-
rária Externa de acom-
panhamento das ações 
de enfrentamento aos 
incêndios no Pantanal 
aprovou ontem um con-
vite ao ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Sal-
les, para ele esclarecer 
à comissão as medidas 
adotadas pelo governo 
para contenção e pre-
venção das queimadas.

A senadora Soraya 
Thronicke (PSL) apresen-
tou o pedido, afirman-
do que a ida de Salles ao 

Congresso também dará 
“subsídios acerca da ade-
quação da legislação atu-
al que rege as políticas de 
proteção da flora e fauna 
da região, de modo a 
identificar o real anseio 
do povo pantaneiro”. 
Por se tratar de convite, 
Salles não é obrigado a 
comparecer. Os parla-
mentares também apro-
varam um convite para 
o diretor-geral do Ser-
viço Florestal Brasileiro, 
Valdir Colatto, compare-
cer à comissão. n

Guedes: “Precatórios são dívida líquida
e certa, e o Governo Federal vai pagar tudo”

Bolsonaro: “Todos os países devem cumprir com suas
responsabilidades e arcar com a parte que lhes cabe”

Como foi convidado, Salles não é obrigado a comparecer

Reprodução/TV Brasil

Wilson Dias/ABr

Arquivo/EBC

D E  C U R I T I B A

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

Entre em contato no 
tel.: (41) 3263-2002


