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Auxílio pode ser pago
em parcelas de R$ 200
Governo federal diz não ter recursos para estender os lotes

A

ntes de encontrar um novo caminho para a política dos programas sociais
do governo federal, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, avalia
dar mais uma parcela do auxílio
emergencial de R$ 600, mas com
o valor dividido por três meses.Pelo cronograma, são previstas três
parcelas da renda básica emergencial (está sendo paga a segunda).
Seria um modelo de transição
até que possam ser reformulados
os programas sociais e encontrada fonte de recursos para bancar o
aumento de gastos permanentes.
Uma negociação que terá de ser
feita com o Congresso Nacional
para não estourar o teto de gastos
(mecanismo que proíbe o aumento das despesas acima da inflação)
a partir do ano que vem, quando
não haverá mais o orçamento de
guerra, que livrou o governo de
cumprir algumas das amarras

Marcello Casal Jr / Agência Brasil

fiscais para ampliar os gastos no
combate à pandemia.
A ideia é unificar os programas
sociais com o fortalecimento do
Bolsa Família. O custo adicional
da extensão do auxílio emergencial ficaria em torno de R$ 35 bilhões a R$ 40 bilhões, diluído em
três meses.Sem a ampliação,o benefício já terá impacto de R$ 124
bilhões nos cofres públicos.
O governo tem sofrido pressão
pela extensão do programa nos
moldes atuais por conta do longo período do isolamento, mas,
segundo eles, não há recursos para bancar o acréscimo do auxílio
emergencial por mais tempo.
Guedes diz que é preciso encontrar o equilíbrio“delicado”do
auxílio na fase pós-isolamento.Ele
descarta, porém, estender o auxílio por três meses no valor de R$
600.“Não tem condições de estender tanto tempo”, afirma.
GovernoestudapagarnovacotadoauxílioemtrêsparcelasdeR$200

Enem prorroga as inscrições
Decisão dá mais cinco dias para alunos se canditarem para as provas
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20 acertos: acumulou
(R$ 9.042.561,06)
19 acertos: 8 (R$ 51.344,26)
18 acertos: 110 (R$ 2.333,83)
17 acertos: 1.147 (R$ 223,81)
16 acertos: 6.787 (R$ 37,82)
15 acertos: 29.469 (R$ 8,71)
0 acerto: não houve ganhador
QUINA concurso 5276
22/05/2020
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Quina: acumulou (R$ 1.242.553,40)
Quadra: 47 (R$ 7.939,74)
Terno: 3.051 (R$ 183,92)
Duque: 82.782 (R$ 3,72)

indicadores
POUPANÇA: 0,1733%
(hoje)
DÓLAR: R$ 5,5836(c);
R$ 5,5842(v)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

Telefones
Disque-Rio
Samu
Polícia Militar
Polícia Civil
Disque-Denúncia
Bombeiros
Defesa Civil
Disque-ordem
Procon-RJ

1746
192
190
197
2253-1177
193
199
153
151

O QUE BOMBA
na internet
Estudo feito com 96 mil pacientes conclui que o uso
da cloroquina aumenta o
risco de morte
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O prazo de inscrição para o
Enem foi prorrogado por mais
cinco dias.A decisão do Ministério
da Educação (MEC) foi divulgada pelo próprio ministro da educação, Abraham Weintraub, em
uma rede social.O prazo terminaria ontem e agora acaba às 23h59

de quarta-feira.A prova que aconteceria em novembro, foi adiada
por conta da pandemia e ainda
não tem uma nova data marcada.
“Decidimos prorrogar o prazo
das inscrições do Enem até 23h59
de quarta-feira, 27 de maio. Os
boletos da taxa da prova (de R$

85) poderão ser pagos até 28/05.
Os candidatos devem ficar atentos à confirmação da inscrição na
Página do Participante, do Inep”,
escreveu. Em nota, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), órgão responsável pelo

exame, afirmou que a iniciativa
foi um consenso entre o Inep e o
Conselho Nacional de Secretários
de Educação (Consed).
Para se candidatar, é preciso
acessar www.enem.inep.gov.br/
participante, preencher a ficha
inicial e criar uma senha.

Empresário detona Yaya Touré por acerto com candidato à presidência do Vasco:
‘Mau caráter’
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Leia mais no site www.meiahora.com

