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D E  C U R I T I B A

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM) 
(foto), alertou ontem que, em 
função das eleições municipais 
deste ano, o Congresso Nacio-
nal precisa definir quais são suas 
prioridades, de forma a evitar 
que, ao avançar sobre muitos te-
mas, acabe por “embolar” todos 
os temas. Na avaliação do depu-
tado, o foco tem de estar no teto 
de gastos e na reforma tributária.

“Precisamos decidir quais são 

as prioridades porque teremos 
eleições municipais. Avançar em 
muitos temas pode acabar em-
bolando todos os temas. Eu fi-
caria com a urgência do teto de 
gastos pelo Senado, que é o que 
está combinado. E eu trabalharia, 
junto com o governo, com o Se-
nado e com a Câmara, na reforma 
tributária. Poderíamos trabalhar 
juntos também para retomar o 
debate da reforma administrati-
va”, disse Maia. n

Para Maia, foco deve ser teto de gastos e reforma

Líderes defendem
mais três parcelas
do auxílio

O presidente Jair Bolso-
naro deve definir até sexta-
feira (21) por qual valor irá 
prorrogar o benefício emer-
gencial, atualmente em 
R$ 600, e quantas parcelas 
adicionais. A equipe eco-
nômica insiste em um valor 
menor, o que vai exigir um 
acordo com o Congresso. 
Já os lideres dos partidos 
defendem mais uma par-
cela de R$ 600 e duas de R$ 
300. Um técnico envolvido 
nas discussões afirmou que 
os valores ainda não estão 
definidos, “mas será abaixo 
de 600 e passará pelo Con-
gresso”.

A ideia seria prorrogar 
o benefício no valor de R$ 
200 ou R$ 300 até o fim do 
ano a fim de construir uma 
transição para o Renda Bra-
sil, que vai substituir o Bolsa 
Família. O auxílio emer-
gencial de R$ 600 foi criado 
por lei de iniciativa do Con-
gresso em abril para ajudar 
trabalhadores informais, 
autônomos, microempre-
endedores individuais, de-
sempregados e famílias que 

Bolsonaro define nesta semana 
valores e número de parcelas

recebem o Bolsa Família a 
atravessarem a crise na eco-
nomia causada pela pande-
mia do Coronavírus.

Inicialmente, o benefí-
cio seria pago por três me-
ses, mas diante das incer-
tezas, o governo prorrogou 
o auxílio por mais dois me-
ses. A última parcela será 
paga em agosto. n

Presidente Jair Bolsonaro 
deve definir sequência do 
auxílio até sexta-feira
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