
FIM DO AUXÍLIO PREJUDICA QUASE 40 MILHÕES
A irresponsabilidade do governo em acabar com o
auxílio emergencial em dezembro, mesmo sem
perspectiva do fim da crise econômica e social
causada pela pandemia de Covid-19, vai deixar
cerca de 38 milhões de brasileiros sem
assistência. É o que estima o FGV (Fundação
Getúlio Vargas).

O número corresponde às pessoas que
receberam a primeira parcela do benefício – de
um total de 67 milhões –, mas não estão inscritos
no CadÚnico e, consequentemente, não vão
receber o Bolsa Família quando for encerrada a
renda emergencial. 

Esta parcela representa 61% da população que
recebeu o auxílio. Mais da metade, cerca de 64%,
são informais. 

E 74% possuem renda de até R$ 1.254,00 e
são pessoas de baixa escolaridade, já que
55% têm, no máximo, o ensino fundamental.

Mas, vale ressaltar que o governo Bolsonaro
queria aprovar o benefício de apenas R$
200,00 e a mobilização dos movimentos
sociais e sindicais garantiu o aumento para R$
600,00.

 Sem se preocupar com as consequências
para o povo, reduziu auxílio para R$ 300,00.
Os trabalhadores informais e as mulheres são
os mais beneficiados pela política emergencial
de transferência de renda. Para os não
inscritos no Cadastro Único, a perda no
rendimento poderia ter sido de 20% sem o
auxílio e o ganho chegou a 52%.
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No Brasil, quase 48% das crianças vivem na pobreza
Combater a vulnerabilidade
infantil é um desafio para o
Brasil. Quase 48% das crianças
vivem na pobreza, considerando
a faixa etária da primeira
infância, de zero a seis anos. É o
que aponta a plataforma digital
Observatório do Marco Legal da
Primeira Infância.

 Se o recorte for racial, 59% das
crianças negras são pobres e
34%, brancas. A pandemia do
novo coronavírus piorou ainda
mais a situação das crianças nos
últimos meses. Não são afetadas
diretamente o público mais
afetado pelo vírus, mas sofrem
com os impactos da crise
sanitária e das políticas
adotadas, ou pela falta delas, no
caso do Brasil de Bolsonaro.

A primeira infância é fundamental
para o desenvolvimento físico e
mental. Por isso, é necessário a
atenção dos pais e do poder público
nesse período, já que pode definir o
futuro de uma pessoa.
No Brasil, a situação é preocupante.
Apenas na região Nordeste, 69% das
crianças na primeira infância vivem
em situação de miséria

O plano de privatizar as estatais segue a todo vapor. Agora, o
Ministro da Economia, Paulo Guedes, na tentativa de amenizar a
aparência ruim de vender o patrimônio brasileiro, quer criar um fundo
de recursos das privatizações para financiar obras e programas
sociais. O objetivo é ter o apoio da população, sendo que as maiorias
dos brasileiros é contra.

O governo Bolsonaro tem de onde tirar dinheiro para a proteção
social. Bilhões de reais poderiam ser arrecadados para também gerar
emprego e renda, se grandes fortunas fossem taxadas ou se fosse
realizado auditoria na dívida fiscal. A saída não é vender empresas
públicas como a Caixa, Banco do Brasil, Correios, Eletronorte, dentre
outras.Com a pandemia do coronavírus, a importância que estatais
para o país ficou mais evidenciada pelo socorro prestado,
especialmente pela Caixa com o pagamento do auxílio emergencial.
A população tem rejeitado a ideia de privatização, por entender que
se trata do patrimônio nacional capaz de equilibrar a economia nos
momentos de crise.Segundo anúncio do governo, o fundo de
desinvestimento seria alimentado por uma fatia dos recursos das
privatizações e da venda de imóveis da União, mas não faz sentido
algum o processo. 

Economistas avaliam que a ação seria como utilizar novas riquezas
que são propriedades do Estado para criar um fundo voltado para o
desenvolvimento de áreas estratégicas, como educação e saúde.
Mais uma desculpa para vender as estatais sob a justificativa de
fomentar programas voltados para o povo, sendo que isso já é feito.

PRIVATIZAR NÃO É SAÍDA PARA OS INVESTIMENTOS SOCIAIS

NÓS  APO I AMOS
E S SA  CAUSA !

C U I D E - S E !  


