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O presidente Jair Bol-
sonaro anunciou ontem 
que o auxílio emergen-
cial será prorrogado em 
mais quatro parcelas 
de R$ 300. Ele se reuniu 
pela manhã com mi-
nistros e parlamenta-
res da base do governo, 
no Palácio da Alvorada, 
para alinhar as próximas 
ações do governo na 
área econômica.

O auxílio é destinado 
aos trabalhadores in-
formais, microempre-
endedores individuais, 
autônomos e desem-
pregados, como forma 
de dar proteção emer-
gencial durante a crise 
causada pela pandemia 
da Covid-19. O benefício 

Valor das parcelas, porém, será reduzido para R$ 300

O presidente Jair 
Bolsonaro anunciou 
ontem que encami-
nhará amanhã ao 
Congresso Nacional a 
proposta do Governo 
Federal para a refor-
ma administrativa. 
Bolsonaro fez o anún-
cio após reunião com 
ministros e líderes do 
Congresso. Tanto o 
presidente quanto os 
parlamentares presen-
tes destacaram que as 
decisões do governo e 
do Congresso vão res-
peitar a responsabili-
dade fiscal.

Bolsonaro frisou 
que a proposta do go-
verno não afetará os 
atuais servidores pú-
blicos, apenas aque-
les que entrarem no 
governo após a apro-
vação. Ele não deu 
detalhes sobre as mu-
danças previstas no 
projeto. O envio da re-
forma administrativa 
ao Congresso, de acor-
do com analistas polí-
ticos, é uma vitória do 
presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, e do mi-
nistro da Economia, 
Paulo Guedes. n

Bolsonaro prorroga 
auxílio por 4 meses

Reforma 
administrativa chega 
amanhã ao Congresso

Renda Brasil 
consolidará programas 
sociais, diz Guedes

A prorrogação do au-
xílio emergencial dará 
tempo para aprofundar os 
estudos para a criação do 
programa Renda Brasil. A 
afirmação é do ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des. Segundo ele, haverá a 
unificação de vários pro-
gramas sociais para a cria-
ção do programa, que deve 
incluir os beneficiários do 
auxílio emergencial. O mi-
nistro acrescentou que o 
programa reduzirá a desi-
gualdade social, enquanto 
a desoneração da folha de 

pagamento ajudará a criar 
empregos.

Segundo Guedes, o Ren-
da Brasil vai consolidar 26 
ou 27 programas sociais. 
“Estão sendo consolidados 
e vão cada vez mais fundo, 
porque o problema não é 
só o assistencialismo – o 
conteúdo assistencialis-
ta que é necessário e tem 
que atender realmente os 
mais frágeis – mas também 
o trabalho de remoção de 
pobreza futura, que é jus-
tamente o foco na primeira 
infância”, disse Guedes. n

Guedes: “Estão sendo consolidados 
e vão cada vez mais fundo”

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
é um dos maiores defensores da reforma

Presidente se reuniu ontem com ministros e 
parlamentares para alinhar ações na área econômica

começou a ser pago em 
abril, e foi estabelecido 
em três parcelas de R$ 
600. Em junho o governo 
prorrogou o auxílio por 
mais duas parcelas, no 
mesmo valor. E agora, 
com mais quatro parce-
las, em valor menor, o 
benefício vai se estender 
até o final do ano.

“Resolvemos prorro-
gá-lo, por medida pro-
visória, até o final do 
ano”, disse Bolsonaro. 
“O valor, como vínha-
mos dizendo, R$ 600 é 
muito para quem paga e 
podemos dizer que não 
é o valor suficiente para 
todas as necessidades 
[das famílias], mas basi-
camente atende”, disse.
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