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30 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2021

ECONOMIA NOVO AUXÍLIO TERÁ O VALOR PREVISTO APENAS ATÉ O FINAL DO MANDATO ATUAL DE JAIR BOLSONARO, EM DEZEMBRO DE 2022

APOSTA

ELEITORAL
De olho na reeleição, Jair Bolsonaro ignora teto de gastos e aposta em auxílio de
R$ 400 até o final de seu mandato; os gastos extras podem chegar a R$ 30 bilhões

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

De olho na corrida pela reeleição ao Palácio do Planalto, o
presidente da República, Jair
Bolsonaro (sem partida), deu
um ‘cavelo de pau’ na economia e deu de ombros para o
teto de gastos do orçamento,
que tem como objetivo justamente evitar gastos acima
das metas estabelecidas pela
inflação.
Assim, no início desta última
semana, o presidente anunciou o programa Auxílio Brasil, que prevê um repasse de

R$ 400 para famílias carentes
cadastradas no CadÚnico do
Governo Federal e ainda será
oficialmente apresentado.
Na prática, o programa é
uma mistura do já existente
Bolsa Família – muito criticado por membros do governo
liberal – com o auxílio emergencial criado durante a pan-

400

REAIS
é o valor previsto para
o novo Auxílio Brasil,
anunciado pelo governo de
Jair Bolsonaro

demia da Covid-19.
Hoje, o programa Bolsa Família paga, em média, R$ 200
por cada família, ou seja, o
novo programa teria o dobro
de gastos do governo, o que
contraria inclusive a recomendação do próprio mercado financeiro.
Além disso, o novo auxílio

2022

É O ANO
da próxima eleição
presidencial, quando
Bolsonaro vai concorrer a
mais quatro anos no cargo

é previsto até dezembro de
2022, quando acaba o mandato atual de Bolsonaro. Depois,
o valor voltaria aos R$ 200,
uma redução abrupta para as
famílias.
Paralelo a isso, a taxa de juros da Selic deverá continuar
subindo, para reduzir a inflação, e a medida também deve
acarretar em mais alta do
dólar e, na prática, acaba afetando a camada mais pobre
da população, que principalmente neste ano vem sofrendo diretamente o impacto do
aumento de preços de produtos básicos de alimentação,
higiene e outros itens essenciais como o gás de cozinha,
por exemplo.
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