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Scroll to bottom to enter your password.Sala dos Nações Unidas durante a primeira reunião que teve a participação do presidente Michel Temer Foto: André Coelho / O Globo RIO — Embora tenha sido a primeira viagem presidencial ao exterior após ter assumido, o presidente Michel Temer embarcou nesta segunda-feira para a cúpula do G20 em Hamburgo, Alemanha, onde vai participar da reunião das nações mais ricas do mundo. Essa jornada
tem repercussão relevante para o país, em que o governo emprega o termo internacional para buscar o acordo com o Fundo Monetário Internacional, que precisa de empréstimo de US$ 100 bilhões para restaurar seu caixa. Temer, contudo, não tem pré-scrição para o encontro que começa nesta terça-feira e não planeja deixar sua viagem para descansar até ao fim da sessão, segundo o presidente da República. — Sempre tive minha visa para participar
de reuniões do G20, embora tenha uma viagem que só começa em hoje — disse em entrevista coletiva após chegar à cidade de Hamburgo. O presidente afirmou que foi informado pelo embaixador do Brasil, Eduardo Castro de Almeida, que as reuniões no exterior “estão muito perto, basta resolver uma questão que está mais próxima do colapso do caixa do FMI”, que exige uma ampliação de caixa e melhora das contas públicas. Segundo Temer, a
reunião das nações mais ricas do mundo é da “importância essencial” para o governo brasile 2d92ce491b
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