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A Câmara dos De-
putados aprovou on-
tem o projeto de lei 
que impede o bloqueio 
bancário e judicial do 
auxílio emergencial de 
R$ 600 pago em decor-
rência da pandemia de 
Covid-19. A exceção é o 
caso de pensão alimen-
tícia, no limite de até 
50% da parcela mensal. 
A matéria segue agora 
para o Senado.

“Tal situação é incon-
cebível. Milhões de bra-
sileiros dependem, ex-

clusivamente, dos R$ 600 
para sustentar suas fa-
mílias. Muitos não terão 
como colocar comida na 
mesa e vão passar fome, 
se o socorro que chega é 
bloqueado judicialmen-
te”, argumentou o relator, 
deputado Aureo Ribeiro 
(Solidariedade).

A iniciativa dos depu-
tados foi tomada após 
decisão do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) de 
rejeitar esse tipo de me-
dida durante o período 
de calamidade pública. n

Projeto foi aprovado ontem e agora segue para o Senado

Câmara impede bloqueio 
do auxílio emergencial
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Deputados seguiram decisão do Conselho Nacional
de Justiça, que proibiu bloqueios durante a pandemia

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou ontem 
a lei do novo Marco Legal 
do Saneamento Básico 
no país, que prevê a uni-
versalização dos servi-
ços de água e esgoto até 
2033. O texto, aprovado 
no Congresso no mês 
passado após muita dis-
cussão, viabiliza a injeção 
de mais investimentos 
privados nos serviços de 
saneamento.

Atualmente, em 94% 
das cidades brasileiras o 
serviço de saneamento 

é prestado por empresas 
estatais. As empresas pri-
vadas administram o ser-
viço em apenas 6% das ci-
dades. A nova lei extingue 
os chamados contratos 
de programa, aqueles em 
que prefeitos e governa-
dores firmavam termos 
de parceria diretamente 
com as empresas esta-
tais, sem licitação. Com a 
nova lei, será obrigatória 
a abertura de licitação, na 
qual poderão concorrer 
prestadores de serviço 
públicos ou privados. n

Governo sanciona novo Marco 
Legal do Saneamento Básico

Cerimônia de sanção reuniu vários ministros no Palácio 
do Planalto; Bolsonaro participou por videoconferência

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem, 
em uma transmissão nas 
redes sociais, que reali-
zou um novo exame para 
Covid-19 e o resultado 
se manteve positivo. O 
presidente está se tratan-
do desde o último dia 7, 
quando teve a confirma-
ção da doença. Ele segue 
em isolamento no Palácio 
da Alvorada, residência 
oficial, de onde tem se 
reunido com ministros 
por videoconferência.

Bolsonaro diz que 2º teste de 
Covid-19 também deu positivo

Presidente voltou a dizer que tem tomado doses
de hidroxicloroquina para se tratar da doença

“Ontem de manhã fiz o 
exame, à noite deu resul-
tado que eu ainda estou 
positivo para o Coronaví-
rus, então a gente espera 
que, nos próximos dias, 
eu faça um novo exame 
e, se Deus quiser, dê tudo 
certo para a gente voltar 
logo à atividade”, afirmou 
o presidente.  Ele tam-
bém falou sobre os sin-
tomas que teve e voltou 
a dizer que tem tomado a 
hidroxicloroquina para o 
tratamento da doença. n
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