04/08/2021

Governo discute dar aumento no Bolsa Família para quem conseguir emprego - 03/08/2021 - Mercado - Folha

Governo discute dar aumento no Bolsa Família para quem
conseguir emprego
Equipe de Bolsonaro diz que beneficiários rejeitam trabalho formal para não sair do
programa, que paga, em média, R$ 190 por mês
3.ago.2021 às 23h15
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BRASÍLIA

Integrantes do governo defendem que os beneficiários do Bolsa Família

(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/governo-avalia-corte-de-gasto-e-de-novo-beneficiario-para-dar-r-300-na-reforma-do-

do programa social que
vier a substituí-lo— recebam um bônus caso consigam trabalho formal.
bolsa-familia.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=comptw)—ou

O argumento é que a medida estimularia a busca por emprego formal, pois, na
prática, a família teria um aumento duplo na renda: o salário pago pela empresa e
também o bônus transferido pelo programa do governo.
O nome do Bolsa Família deve ser alterado para Auxílio Brasil.
O benefício assistencial, inclusive com o bônus, deve ter um prazo para ser
encerrado após a carteira de trabalho ter sido assinada. Esse período e o valor
adicional ainda estão em discussão, pois dependem de Orçamento federal. O
governo avalia conceder um bônus de R$ 200.
Uma família cadastrada no Bolsa Família recebe hoje R$ 190 por mês, valor bem
inferior ao salário mínimo em 2021, de R$ 1.100 por mês, que geralmente é usado
como piso para trabalhadores com carteira assinada.
Sua assinatura vale muito.
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Anúncio : (0:04)

Apesar de haver vantagem financeira em buscar trabalho formal, membros dos
Ministérios da Cidadania e da Economia avaliam que beneficiários do Bolsa Família
rejeitam a formalização do vínculo porque deixariam de receber a renda do
programa social (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/governo-quer-pagar-meio-bpc-para-pessoa-carente-comdeficiencia-que-trabalhar.shtml).

Esse argumento e a proposta como um todo geram debates entre especialistas de
política pública na área social.
Para um grupo, a medida geraria distorções dentro do programa, pois o gasto seria
menor com quem está em situação mais vulnerável.
Professora do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais), Débora Freire diz que a ideia de premiar
quem conseguir carteira assinada surge de uma visão ultrapassada de que
beneficiários de assistência social não querem procurar emprego.
"Estudos mostram que esse chamado efeito preguiça não aconteceu no Brasil. O
Bolsa Família não foi responsável por uma redução na força de trabalho", afirma
Freire.
Para ela, o governo deveria voltar os esforços para estimular a criação de vagas, por
meio, por exemplo, de investimento público, e também criar programas de
qualificação profissional.
Sua assinatura vale muito.
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O economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social, diz que a medida de estímulo ao
emprego formal pode ser relevante, apesar da baixa evidência do efeito preguiça no
programa.
No entanto, ele lembra que o Bolsa Família está em municípios pobres do país e há
dúvidas sobre o comportamento do mercado formal de trabalho nessas regiões.
"O Brasil é um país muito diverso e desigual. O programa é bem focalizado nos mais
pobres. Tem de ver se há demanda por trabalhadores lá", afirma Neri.
Integrantes dos Ministérios da Cidadania e da Economia dizem que há um
desestímulo para as pessoas deixarem o Bolsa Família no formato atual, pois, se
perderem o contrato de trabalho, elas têm dificuldade para regressar ao programa.
Nesse caso, essas famílias teriam de voltar para a fila de espera.
Do governo Michel Temer (MDB) até meados de 2019, a fila de espera no programa
ficou zerada. Mas agora, como há menos recursos para o programa do que a
demanda (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/tesouro-ve-espaco-no-teto-em-2022-para-bolsa-familia-de-r-300para-17-milhoes.shtml) ,

a fila voltou.

Na proposta de reformulação do Bolsa Família, o governo estuda também acesso
mais rápido para quem deixou o programa depois de ter conseguido um emprego e,
após o encerramento do contrato, voltar à situação de vulnerabilidade.
Maurício Bugarin, professor do Departamento de Economia da UnB (Universidade
de Brasília), que já fez um estudo sobre a qualidade do gasto público no Bolsa
Família, afirma que as propostas pensadas pelo governo estão na direção correta,
pois estimulam a procura por vagas de emprego.
"O bônus viria em um momento de reaquecimento da economia. Se o benefício for
sendo retirado aos poucos, isso é, para mim, um bom incentivo para quem está no
programa", diz.
Para entrar no Bolsa Família, há o critério de renda mensal da família, que não é
atualizado desde 2018.
Para ser considerada em situação de extrema pobreza, a renda tem de ser de até R$
89 por membro da família. Rendimentos entre R$ 89,01 e R$ 178 são classificados
como situação de pobreza. É possível acessar o programa mesmo sem filhos.
No novo programa social, que Sua
estáassinatura
em análise
pelo
governo, a ideia é elevar essas
vale
muito.

faixas
para cerca de R$ 100, no caso de extrema pobreza, e aproximadamente R$ 200
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para o critério de pobreza. A proposta é reajustar em valor próximo da inflação do
período.
O desenho final do programa ainda está em elaboração. A intenção é aumentar o
benefício médio por família dos atuais R$ 190 mensais para R$ 300 ou mais
(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/valor-pago-pelo-bolsa-familia-pode-dobrar-diz-bolsonaro.shtml).

A equipe

econômica trabalha com um valor próximo de R$ 300, mas há pressão por um
patamar mais elevado.
Inicialmente, técnicos da Cidadania calcularam em R$ 250 o benefício, mas fizeram
um desenho de R$ 300 a pedido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/bolsonaro-preve-mais-duas-ou-tres-parcelas-de-auxilio-e-novo-bolsa-familia-de-r300-em-dezembro.shtml)

O número de beneficiários também deve aumentar, passando de

14,7 milhões de famílias para aproximadamente 17 milhões.
Com essas medidas, o custo do programa tende a subir para mais de R$ 55 bilhões
por ano —isso depende do valor a ser transferido por família. No Orçamento de
2021, a verba para o Bolsa Família é de R$ 34,9 bilhões.
O governo quer unificar programas sociais no novo Bolsa Família, que deve ser
renomeado. Bolsonaro busca uma digital na área social e tenta substituir a marca
que atualmente é vinculada à gestão petista.
Aliados do presidente contam com essa medida para conter a perda de popularidade
de Bolsonaro, que quer concorrer à reeleição em 2022. Mas o novo programa precisa
entrar em vigor até o fim deste ano (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/governo-nao-paga-auxilioa-mais-de-400-mil-na-fila-do-bolsa-familia.shtml),

já que a legislação impede esse tipo de ação em ano

eleitoral.
Entre os programas a serem fundidos está o PAA (Programa de Aquisição de
Alimentos). A ideia é comprar mais de produtores familiares inscritos no Cadastro
Único (base de dados de programas sociais) e repassar esses alimentos à população
de baixa renda.
O Ministério da Cidadania pretende enviar ao Congresso uma MP (medida
provisória) com as bases do novo programa social. Uma MP passa a ter efeito
imediato, mas precisa do aval do Congresso em 120 dias para não perder a validade.
Bolsonaro e ministros tentam colocar em funcionamento o novo Bolsa Família a
partir de novembro, ou seja, logo após o fim da última parcela do auxílio
emergencial.

Sua assinatura vale muito.
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O governo enfrenta dificuldade para encontrar espaço no Orçamento de 2022
(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/governo-apresenta-a-lideres-proposta-para-adiar-pagamento-de-precatorios-eturbinar-bolsa-familia.shtml).

Por isso, deve propor ao Congresso um projeto para adiar o

pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça —chamadas de precatórios— e usar
os recursos para elevar o valor do Bolsa Família.
A proposta também deve criar um fundo que poderá ser usado para pagamento de
precatórios parcelados e também para beneficiários do programa social quando
forem receber um bônus (valor variável do benefício).

GOVERNO PREPARA REFORMULAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Ampliação do público atendido, do valor do benefício e criação de um bônus
por desempenho escolar e esportivo
Benefício médio é de R$ 190 por mês hoje; equipe econômica trabalhava com
aumento para R$ 250; Bolsonaro prometeu R$ 300; e há pressão para chegar a
R$ 400
Desenho do novo programa prevê cerca 17 milhões de famílias atendidas, ante
as atuais 14,69 milhões
Para quem conseguir emprego formal, governo estuda continuar pagando o
benefício por mais um tempo, além de conceder aumento no valor transferido
(espécie de bônus pela contratação)
Bolsa Família deve mudar de nome. Entre os cotados estão a marca Auxílio
Brasil

sua assinatura vale muito
Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com mais de
120 colunistas. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público, veicula
notícias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à intolerância das redes
sociais e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Quanto custa ajudar a
produzir esse conteúdo?
ASSINE A FOLHA (HTTPS://ASSINATURAS.FOLHA.COM.BR/410521)

ENDEREÇO DA PÁGINA
Sua assinatura vale muito.
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newsletter folhamercado
De 2ª a 6ª pela manhã, receba o boletim gratuito com notícias e análises de economia

recomendadas pra você
(https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/09/atletas-de-direita-surfam-em-onda-patriotica-e-defendem-bolsonaro.shtml?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw==)

ESPORTE

Atletas de direita surfam em onda patriótica e defendem Bolsonaro

(https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/09/atletas-de-direita-surfam-em-onda-patriotica-e-defendem-bolsonaro.shtml?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw==)
(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2021/07/o-mandato-de-jair-bolsonaro-esta-em-perigo.shtml)

ELIO GASPARI

Elio Gaspari: O mandato de Jair Bolsonaro está em perigo

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2021/07/o-mandato-de-jair-bolsonaro-esta-em-perigo.shtml)
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ESTÚDIO FOLHA

Análise de dados ajuda empresas a inovar e ficar à frente da concorrência
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FOLHA DE S.PAULO

O bolsovírus continua matando

(https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/08/o-bolsovirus-continua-matando.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBIXvzRjWSCDJ81Qo2N69suzjjd3IAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCDJ81Qo2N69suzjjd3IAQ)

Sua assinatura vale muito.

(https://saidapeladireita.blogfolha.uol.com.br/2021/07/30/grupos-de-zap-fervem-apos-live-de-bolsonaro-mostrando-real-objetivo-do-presidente/?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCDJ81QozrK-4tvg8-XxAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCDJ81QozrK-4tvg8-XxAQ)
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FOLHA DE S.PAULO

Grupos de zap fervem após live de Bolsonaro, mostrando real objetivo do presidente
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(R$ 51 - UNICPHARMA)

Gel para Ereção 30g
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(DUBAI STORE)

R$ 65,90 | Cooler que vira mesa chegou ao Brasil!
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(SAÚDE EM DIA)

A máscara mais vendida de 2021. Entenda o motivo

(https://www.saudeinterativa.com/sf/?sfunnel=205&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBIXvzRjWSCCC71IotZKMnOe4z5HAAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCCC71IotZKMnOe4z5HAAQ)
(https://www.desafiomundial.com/a-verdade-por-tras-da-cultura-viking/?utm_source=tb&utm_medium=folhadespaulo-folhadespaulo-tb&utm_content=3010849904&utm_campaign=11259878tb&utm_cpc=lGeuwtjwxQ5HVU9qa-_Us0oZxWgHnQTCKBzSvGE3ay4=)

Sua assinatura vale muito.
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Fotos arrepiantes de como os vikings eram na verdade

(https://www.desafiomundial.com/a-verdade-por-tras-da-cultura-viking/?utm_source=tb&utm_medium=folhadespaulo-folhadespaulo-tb&utm_content=3010849904&utm_campaign=11259878tb&utm_cpc=lGeuwtjwxQ5HVU9qa-_Us0oZxWgHnQTCKBzSvGE3ay4=)
(https://www.vejaoficial.com/tbl/octa/?af=779&cl=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBIXvzRjWSCCP81Qo077IoJSA7unyAQ&utm_source=Taboola&utm_medium=adv&utm_campaign=10913947&utm_term=folhadespaulo-folhadespaulo&utm_content=3006126249&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM9I11TpOZBI-XvzRjWSCCP81Qo077IoJSA7unyAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCCP81Qo077IoJSA7unyAQ)

(OCTAAIR: TELEVISÃO HD GRATUITA)

Antena que acessa mais de 30 canais é liberada no Brasil!

(https://www.vejaoficial.com/tbl/octa/?af=779&cl=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBIXvzRjWSCCP81Qo077IoJSA7unyAQ&utm_source=Taboola&utm_medium=adv&utm_campaign=10913947&utm_term=folhadespaulo-folhadespaulo&utm_content=3006126249&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM9I11TpOZBI-XvzRjWSCCP81Qo077IoJSA7unyAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCCP81Qo077IoJSA7unyAQ)

(https://estudio.folha.uol.com.br/mastercard/2020/09/mastercard-expande-negocios-para-ir-muito-alem-do-cartao-de-credito.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=native&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM9I11TpOZBI-XvzRjWSCDK81Qonc2L77Purc6AAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCDK81Qonc2L77Purc6AAQ)

Estúdio Folha

Mastercard oferece tecnologia para empresas de todos os tamanhos

(https://estudio.folha.uol.com.br/mastercard/2020/09/mastercard-expande-negocios-para-ir-muito-alem-do-cartao-de-credito.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=native&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM9I11TpOZBI-XvzRjWSCDK81Qonc2L77Purc6AAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCDK81Qonc2L77Purc6AAQ)
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/08/mortes-elo-familiar-aprimorou-dons-na-vida-e-na-metalurgia.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBIXvzRjWSCDJ81Qo1MPO5oz44tHbAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCDJ81Qo1MPO5oz44tHbAQ)

Folha de S.Paulo

Mortes: Elo familiar, aprimorou dons na vida e na metalurgia

(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/08/mortes-elo-familiar-aprimorou-dons-na-vida-e-na-metalurgia.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBIXvzRjWSCDJ81Qo1MPO5oz44tHbAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCDJ81Qo1MPO5oz44tHbAQ)

(https://www.desafiomundial.com/20-famosos-formados-em-cursos-que-voce-jamais-imaginaria/?utm_source=tb&utm_medium=folhadespaulo-folhadespaulo-tb&utm_content=3015918266&utm_campaign=11565774tb&utm_cpc=VmR6EUANtu4ZIVWOFoYYYKIcqSrZaT5f47ZehC4XFDI=)

(DESAFIOMUNDIAL)

Famosos brasileiros que possuem diplomas universitários inusitados

(https://www.desafiomundial.com/20-famosos-formados-em-cursos-que-voce-jamais-imaginaria/?utm_source=tb&utm_medium=folhadespaulo-folhadespaulo-tb&utm_content=3015918266&utm_campaign=11565774tb&utm_cpc=VmR6EUANtu4ZIVWOFoYYYKIcqSrZaT5f47ZehC4XFDI=)
(https://www.portalg4on.online/mesacottom?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCC39VQo772W-bKrrYPVAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM9I11TpOZBI-XvzRjWSCC39VQo772W-bKrrYPVAQ)

(DUBAI STORE)

R$ 79,90 | Mesa cotton multifuncional, a decoração adequada para o interior ou exterior da sua
casa
Sua assinatura vale muito.
(https://www.portalg4on.online/mesacottom?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCC39VQo772W-bKrrYPVAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-
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(https://landing.meliuz.com.br/artigo/blog/aliexpress-dtr/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=extensaoaliexpress&utm_content=caixa&titulo=Empresa%20estreia%20na%20bolsa%20ajudando%20pessoas%20a%20comprar%20no%20Aliexpress&texto=Essa%20extens%C3%A3o%20utilizada%20pelos%20jovens%20para%20vasc
9I11TpOZBI-XvzRjWSCD561EokKae7L6Q8afbAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCD561EokKae7L6Q8afbAQ)

(MELIUZ)

Faça isso antes de comprar no Aliexpress (é genial!)

(https://landing.meliuz.com.br/artigo/blog/aliexpress-dtr/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=extensaoaliexpress&utm_content=caixa&titulo=Empresa%20estreia%20na%20bolsa%20ajudando%20pessoas%20a%20comprar%20no%20Aliexpress&texto=Essa%20extens%C3%A3o%20utilizada%20pelos%20jovens%20para%20vasc
9I11TpOZBI-XvzRjWSCD561EokKae7L6Q8afbAQ#tblciGiClEnkKV3T4HpXG675nVBmUUM-9I11TpOZBI-XvzRjWSCD561EokKae7L6Q8afbAQ)

Sua assinatura vale muito.
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