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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Veículo da Saúde de Arapoti se envolve em 
acidente na Região Metropolitana de Curitiba

A Van que transportava pacientes do 
município acabou colidindo em um en-
gavetamento de veículos na rodovia 
BR-376 próximo a Curitiba. Apesar do 
susto e dos danos materiais, ninguém 
ficou ferido.
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Secretária pede exoneração 
após uma semana no cargo

Política

Colisão

Obras de pavimentação 
avançam no Santa Cecília

Geadas não provocaram prejuízos 
em lavouras dos paranaenses

Infraestrutura Agronegócio

A Secretária Municipal 
de Meio Ambiente, Silvia 
Nakano, solicitou nesta sex-
ta-feira, 20, a sua exonera-
ção. Ela havia assumido a 
pasta na última segunda-fei-
ra, 16, com o objetivo de dar 
uma nova cara ao municí-
pio, tendo inclusive lançado 
uma nova logomarca para 
a Secretaria. Porém, quatro 
dias depois pediu o seu des-
ligamento da prefeitura.

Em contato com nossa 
reportagem, a agora ex-se-

cretária não quis revelar 
detalhes sobre os motivos 
que levaram à sua saída, 
mas que fará um pronun-
ciamento após a publicação 
do decreto de exoneração no 
diário oficial do município.

“A intenção foi fazer o 
melhor por Arapoti. Me de-
diquei muito esses dias. Em 
uma semana de trabalho 
desenvolvi várias ações e 
projetos para o bem do mu-
nicípio e se isso contribuir 
com algo, já estará valendo 
o esforço” comentou Sílvia 
Nakano.

Foto: Divulgação.

ARAPOTI
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Veículo da Saúde de Arapoti se envolve 
em acidente em Campo Largo

Projeto de lei quer proibir o uso e comercialização 
de cigarros eletrônicos no Paraná

Obras de pavimentação avançam no Santa Cecília

Segurança Legislação

Infraestrutura

Com 500 dias de 
mandato recém-com-
pletados, a atual ad-
ministração munici-
pal informou nesta 
sexta-feira, 20, ter pa-
vimentado 14 trechos 
de ruas nos bairros 
Remonta, Bela Vista 
e Santa Cecília, numa 
área total de 3.738,36 
metros quadrados, em 
investimento de mais 
de R$ 2 milhões. Por 
meio da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Urbano e Logística 
(SEDUL), a pavimen-
tação em poliedro 
irregular avança no 
bairro Santa Cecília. 

Os serviços de ins-
talação de poliedro 
irregular se concen-

tram nas ruas Mario 
Ferreira Terres, São 
Miguel Arcanjo, José 
Moreto, Milton Xa-
vier da Silva e Magno 
Adacheski, contem-
plando também obras 
de drenagem, bocas 
de lobo, passeios e 
meios-fios, além de 
sinalização viária e 
acessibilidade. 

Outra boa notícia 
para o bairro é a li-
citação que ocorreu 
quinta-feira (19) para 
a atendimento de no-
vos trechos no Santa 
Cecília. Serão mais de 
6.600 metros quadra-
dos de pavimento nas 
ruas Pequena Barros, 
Santana, Marinho 
Melo, Madre Pauli-
na, Ana Benatto Ada-
cheski e Milton Xa-

vier da Silva, obra de 
quase R$ 1,8 milhão. 

O investimento 
na pavimentação em 
andamento ultrapas-
sa R$1 milhão, ala-
vancando o maior 
programa alusivo do 
município, o “Pavi-
mentação em Ação”, 
que abrangerá todos 
os bairros da zona 
urbana e trechos de 
ruas no Sertão, totali-
zando mais de R$ 10 
milhões. “Pavimen-
tação de ruas é uma 
das maiores reivin-
dicações à nossa ad-
ministração e é nisso 
que temos trabalha-
do, buscando atender 
a demanda e cumprir 
com mais esse com-
promisso assumido”, 
diz a prefeita Alcione.

Uma Van da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
se envolveu em um enga-
vetamento de veículos na 
rodovia BR-376 em Cam-
po Largo na manhã desta 
sexta-feira, 20. Apesar 
do susto com a colisão, 
ninguém se feriu. O ve-
ículo se encaminhava 
para levar e buscar pa-
cientes no Hospital do 
Rocio. 

De acordo com in-
formações da Secretaria 
Municipal de Saúde, o 
acidente aconteceu de-
vido a um caminhão que 
fechou uma caminhone-
te que seguia a frente da 
Van e que freou brusca-
mente, causando um en-
gavetamento de veículos. 

A pasta, inclusive, di-
vulgou uma nota no iní-
cio da tarde informando 
que ninguém ficou ferido 
e que todos os pacien-
tes foram prontamente 

realocados em outros 
transportes de apoio que 
estavam próximos ao lo-
cal do acidente. A Secre-
taria também tomou o 
cuidado de providenciar 
imediatamente transpor-
te de retorno para estes 
pacientes, inclusive so-
licitando um carro para 
trazer de volta os que 
iriam passar por proce-
dimentos médicos mais 
invasivos.

A Secretária de Saú-
de, Andrea Silva, tam-
bém tomou providên-
cias para realização de 
Boletim de Ocorrência 
e agradeceu o apoio de 
outros municípios que 
tinham vaga de trans-
porte no local e auxilia-
ram neste acolhimento. 
“Graças a Deus não tive-
mos nenhum ferido e to-
dos foram prontamente 
encaminhados para seus 
destinos. Nosso prejuízo 
foi apenas material”, res-
saltou.

Uma proposta em 
tramitação na Assem-
bleia Legislativa do 
Paraná quer proibir no 
Estado o uso, a comer-
cialização, a importa-
ção ou a produção de 
dispositivos eletrôni-
cos para fumar, co-
nhecidos como cigarro 
eletrônico. O projeto 
de lei 201/2022, de 
autoria do deputado 
Dr. Batista (União), 
também proíbe a uti-
lização de qualquer 
acessório ou refil des-
tinado ao uso de dis-
positivos eletrônicos 
para fumar.

O parlamentar afir-
ma na justificativa do 
projeto que, embora 
aparentem não ofere-
cer riscos, os cigarros 
eletrônicos emitem 
diversas substâncias 
tóxicas e cancerígenas 
que podem causar da-
nos ao usuário. “O pro-
jeto se justifica devido 
a insegurança ocasio-
nada pela dissemi-
nação desse produto 
na sociedade, mesmo 
estando proibido pela 
Anvisa. Sem que haja 
licença para introdu-
ção destes cigarros 
eletrônicos na vida dos 
indivíduos, coloca-os 
em posição de risco à 
saúde”, diz Dr. Batista.

O projeto de lei 

afirma que quem co-
mercializar, importar, 
produzir ou realizar 
propaganda para uso 
de cigarros eletrôni-
cos ou similares ficará 
sujeito a uma série de 
sanções. Entre elas es-
tão a multa; a interdi-
ção do estabelecimen-
to por 30 dias, no caso 
de segunda reincidên-
cia; e a interdição total 
do estabelecimento, 
por dois anos, no caso 
de novas reincidên-
cias. O valor da mul-
ta a ser aplicada pode 
variar de R$ 1 mil a 
R$ 10 mil, em caso de 
reincidência.

De acordo com a 
proposta, as sanções 
poderão ser aplicadas 
diversas vezes para a 
finalidade da norma, 
devendo ser utilizado 
como parâmetros o 
volume de itens apre-
endidos, a capacidade 
financeira do estabe-
lecimento e a rein-
cidência. As sanções 
também valem para 
estabelecimentos que 
permitirem o uso de 
cigarros eletrônicos.

A proposição de-
termina ainda que os 
responsáveis pelos re-
cintos que comercia-
lizam o produto ficam 
obrigados a afixar car-
tazes em locais visíveis 
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Arapoti

Foto: Divulgação.
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informando a proibi-
ção de cigarros eletrô-
nicos, além de indicar 
o telefone e endereço 
dos órgãos responsá-
veis pela vigilância sa-
nitária e pela defesa do 
consumidor. Também 
cabe ao responsável 
por locais de comer-
cialização advertir os 
eventuais infratores 
sobre a proibição.

O projeto foi proto-
colado nesta semana 
e aguarda parecer da 
Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) 
e demais Comissões, 
para depois ser anali-
sado pelos deputados 
em plenário.

Segundo a Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), a 
comercialização, im-
portação e propagan-
da de todos os tipos de 
dispositivos eletrôni-

cos para fumar já são 
proibidas no Brasil, 
por meio da Resolução 
de Diretoria Colegia-
da da Anvisa (RDC nº 
46/2009). De acordo 
com o órgão, a decisão 
se baseou no princípio 
da precaução, já que 
não existem “dados 
científicos que com-
provassem as alega-
ções atribuídas a esses 
produtos”.

Neste ano, a Anvi-
sa abriu uma Tomada 
Pública de Subsídios, 
para receber informa-
ções técnicas a res-
peito dos cigarros ele-
trônicos e decidir se 
mantém a restrição ou 
se libera o uso e co-
mercialização. Com o 
projeto de lei, o Paraná 
poderá sair na frente 
na proibição definitiva 
da comercialização do 
produto.

Foto: Freepik
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Jovem é preso por 
assaltos e abuso 

sexual em Arapoti

Policial

Na tarde desta quinta-
-feira, 19, um rapaz de 21 
anos foi preso pela Polícia 
Civil. O jovem é acusado 
de ter praticado diversos 
assaltos contra pedestres 
no município, além de ter 
abusado sexualmente de 
uma mulher de 21 anos, 
em crime ocorrido no dia 
26 de dezembro do ano 
passado.

De acordo com in-
vestigações dos policiais 
civis, além dos assaltos 
há outros casos em apu-
ração, no entanto, o que 
mais chamou a atenção 
foi o crime praticado no 
final do ano contra a jo-
vem de 21 anos. “Na oca-
sião, o criminoso abor-

dou a vítima próximo 
ao veículo dela. Além de 
ter subtraído seus per-
tences, ainda a obrigou 
a acompanhá-lo até um 
determinado local ermo, 
onde abusou sexualmen-
te dela” relatou o investi-
gador Ângelo Simões. 

Durante a apuração 
do caso, ele foi identifica-
do e reconhecido pela ví-
tima. Em razão da prática 
desse e de outros crimes, 
foi representado à Justiça 
pela expedição de man-
dado de prisão contra ele. 
Nesta quinta, os policiais 
localizaram o procurado 
e deram cumprimento ao 
mandado e encaminha-
ram-no à Cadeia Pública 
de Arapoti.

Fonte: Polícia Civil
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Direito Vivo

TAXA DE LIXO
O Supremo Tribunal Federal emitiu em 2009 a Súmula Vinculante nº 19 acer-

ca da taxa de lixo:
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, re-

moção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não 
viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

Esta carta branca da cobrança da taxa de lixo pelos Municípios provocou di-
versas distorções, dentre as quais a inclusão no Marco Legal do Saneamento (Lei 
14.026/2020) da cobrança “obrigatória” da taxa de lixo:

Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos re-
síduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada 
ou combinada, e poderão, ainda, considerar: 

I - (revogado); 
II - as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas; 
IV - o consumo de água; e 
V - a frequência de coleta. 
§ 1º Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança 

de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços 
públicos, com a anuência da prestadora do serviço. 

§ 2º A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos 
termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) meses de vigência desta Lei, configura 
renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do ser-
viço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual 
descumprimento. 

§ 3º Na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular do serviço 
deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômico-financeira da 
prestação dos serviços ao longo dos estudos que subsidiaram a contratação desses 
serviços e deverá comprovar, no respectivo processo administrativo, a existência de 
recursos suficientes para o pagamento dos valores incorridos na delegação, por meio 
da demonstração de fluxo histórico e projeção futura de recursos.”

A partir deste conjunto Legislativo, os Municípios brasileiros passaram a co-
brar a taxa de coleta de lixo.

O problema é que esta cobrança já era feita em valores que atendiam a neces-
sidade do poder público. 

Porém, depois da obrigatoriedade, alguns Municípios aproveitaram desta lacu-
na legislativa para forjar a multiplicação dos custos ambientais.

Isso enquanto a Lei é clara em determinar que o valor da taxa de lixo deve ser 
estipulado de acordo com a frequência de coleta, a destinação adequada e o nível de 
renda da população atendida.

Quer dizer, ocorreu uma “festa” promovida por alguns Municípios brasileiros 
com a multiplicação do valor da taxa de lixo, sob a alegação forjada de aumento do 
custo com o tratamento do lixo, sem que houvesse autorização legislativa à fraude 
do interesse público.

Aliás, aproveitando outro beneplácito ilegal, alguns Municípios interditaram 
os aterros públicos próprios e passaram a exportar para outros Municípios o lixo já 
reciclado e embalado, justificando neste fato a multiplicação de custos.

Ocorre que a Lei tratou os aterros sanitários da seguinte forma:
“ Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser 

implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até essa data 
tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança 
que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do art. 29 da 
Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 , para os quais ficam definidos os seguintes 
prazos: 

I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes 
de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) 
de capitais; 

II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 
100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja man-
cha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da 
fronteira com países limítrofes; 

III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 
(cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e 

IV - até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 
(cinquenta mil) habitantes no Censo 2010. 

§ 1º (VETADO). 
§ 2º Nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for econo-

micamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observadas normas téc-
nicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais.” (NR) 

Portanto, observadas as normas técnicas e operacionais do órgão competente, 
os rejeitos devem ser dispostos em aterros sanitários economicamente viáveis ou 
serem adotadas soluções se forem economicamente inviáveis.

Porém, alguns Municípios resolveram com fundamentos subjetivos de vontade 
do agente público declarar os seus aterros sanitários inoperantes ou lotados, sem 
demonstrar que cumpriram as normas técnicas e operacionais e sem comprovar se 
era economicamente inviável.

Por isso, o que temos hoje é a transformação do Marco Legal do Saneamento 
em oportunidade de alguns administradores públicos inidôneos que utilizam das 
brechas da Lei para interditar seus aterros públicos e terceirizar a coleta do lixo, 
exportando os resíduos a um aterro particular e, com isso, conseguindo forjar um 
aumento de custo.

Tudo isso com o aval do pacato cidadão, da pacata sociedade organizada e dos 
órgãos públicos que deveriam coibir este achaque do Poder Público Municipal con-
tra os seus cidadãos, com cobrança de taxa de coleta de lixo ilícita por não cumprir 
os requisitos do Marco Legal do Saneamento.
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Jaguariaíva teve passeata no Dia Nacional 
de combate ao abuso e exploração sexual 

de crianças e adolescentes

Baixas temperaturas e geadas fracas não 
provocaram perdas expressivas na agricultura

Violência InfantilAgronegócio

Marcando o 18 de 
maio, Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Ex-
ploração de Crianças e 
Adolescentes, a adminis-
tração municipal, através 
do CREAS (Centro de 
Referência Especializa-
do de Assistência Social), 
SHADS (Secretaria de 
Habitação e Desenvolvi-
mento Social), promoveu 
uma passeata pela Aveni-
da Antônio Cunha, centro 
de Jaguariaíva. O objetivo 
foi chamar a atenção da 
sociedade para a necessi-
dade de proteger os me-
ninos e meninas e denun-
ciar os casos de violação.

Estiveram na cami-
nhada a prefeita Alcione 
Lemos, o vice Adilson 
Passos Felix, a juíza da 
Vara da Infância e Ju-
ventude, Ana Claudia de 
Lima Cruvinel, secretá-
rios municipais, entre eles 
a da SHADS, Fábia Kojo, 
a presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te, Simone Leite Cunha, 
a presidente do Conselho 
Tutelar, Agata Barreto, as 

diretoras do CREAS, Ze-
naide de Azevedo Fanha e 
Rita Maganhatti, além de 
servidores e adolescentes 
dos serviços de convivên-
cia e fortalecimento de 
vínculos e membros da 
rede de proteção. Polícia 
Militar e Corpo de Bom-
beiros deram apoio.

Na Praça Getúlio Var-
gas, início da concentra-
ção, a prefeita Alcione 
observou que a data de 
maior visibilidade é 18 de 
maio, contudo o traba-
lho contra a exploração 
ao abuso e exploração 
infanto-juvenil ocorre o 
ano todo pela adminis-
tração municipal. Infor-
mou que as ações acon-
tecem através da rede de 
proteção estruturada no 
município, ressaltando a 
importância da criação e 
estruturação, a partir de 
2009, de órgãos e equi-
pes especializadas como 
a do CREAS, com apoio 
das secretarias, que tra-
balham em conjunto para 
prevenir, acolher e defen-
der as crianças e adoles-
centes.

Destaque aos canais 
de denúncia, que podem 

A massa de ar polar 
que chegou ao Paraná 
nesta semana provocou 
queda de temperaturas 
em praticamente todo o 
Estado e formação de ge-
adas fracas em algumas 
regiões, mas sem regis-
tro de perdas expressi-
vas em lavouras. O frio 
pode até ser benéfico em 
alguns casos, como no 
trigo. O assunto é anali-
sado pelo Departamento 
de Economia Rural (De-
ral), da Secretaria de Es-
tado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab), 
no Boletim Semanal de 
Conjuntura Agropecuária 
referente à semana de 13 
a 19 de maio.

Os técnicos do Deral 
apontam que, apesar da 
preocupação que a queda 
na temperatura traz aos 
produtores, especialmen-
te em relação à segunda 
safra de feijão e de milho, 
ela também pode ter efei-
tos benéficos. O trigo, por 
exemplo, está com 46% 
da área semeada, mas as 
lavouras ainda não che-
garam em estágio crítico 
para o frio. Pelo contrá-
rio, a atual onda favorece 
a aclimatação e estimula 
o perfilhamento.

Além disso, tempe-
raturas negativas con-
trolam a população de 
insetos e plantas que 
poderiam prejudicar o 
cereal. Nesse caso, a ge-
ada contribui para a re-
dução no uso de produtos 
de combate às pragas, o 
que se torna importante 
para os triticultores em 
um momento em que os 
custos de produção conti-
nuam em patamares ele-
vados.

ser o Disque 100, Disk 
Denúncia 181 da Polícia 
Militar do Paraná ou te-
lefones 3535-2920 (Con-
selho Tutelar) e 3535-
9387 (CREAS) foram 
dados pela secretária da 
SHADS, Fábia Kojo, que 
também pediu apoio de 
todos para apontamento 
dos agressores. A juíza 
Ana Claudia reforçou a 
necessidade de denun-
ciar e evidenciou que as 
pessoas que sabem do 
problema e não delatam 
o agressor também erram 
por omissão.

Palestra – Ainda como 
parte da programação do 
Maio Laranja, dedicado 
ao reforço das ações de 
combate à exploração e 
violência sexual contra 
crianças e adolescentes, a 
administração municipal, 
via SHADS, em parceria 
com a Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte e 
Lazer (SMECEL), inves-
tiu em uma palestra-show 
para centenas de alunos 
da rede municipal de 
educação (5º anos), par-
ticular e serviços de con-
vivência, no Cine Teatro 
Valéria Luercy. O objetivo 
foi passar de forma lúdica 
e musical, aos meninos e 
meninas, as orientações 
de como denunciar casos 
de abuso, sugerindo por, 
exemplo, conversar com 
os professores e pais so-
bre o problema ou ainda 
pedir ajuda pelo Disque 
100. A ação teve inclusive 
resultado imediato, visto 
que vítimas pediram aju-
da após assistir à apre-
sentação.

JAGUARIAÍVA

MILHO E FEIJÃO – 
No caso da segunda safra 
de milho, a não forma-
ção de geada relevante 
em regiões produtoras, 
durante a semana, des-
carta cenário de perdas 
neste momento. Com 
a expectativa de que a 
temperatura se eleve nos 
próximos dias, as geadas 
também ficam descarta-
das. A maioria das lavou-
ras (55% da área) está em 
fase de frutificação, com 
condições boas em 87% 
delas.

SOJA E TOMATE – 
O documento do Deral 
aponta ainda a expecta-
tiva de que o Valor Bru-
to de Produção (VBP) da 
soja em 2021, que deve 
ser divulgado dentro de 
alguns dias, atinja R$ 
50 bilhões, o que repre-
sentaria alta de 70% se 
comparado com o ano 
anterior, ainda que a pro-
dução seja ligeiramente 
inferior ao recorde con-
seguido em 2020, de 20,7 
milhões de toneladas.

O boletim também 
registra a queda no pre-
ço do tomate. Na Ceasa 
de Curitiba, as caixas de 
20 quilos tiveram os pre-
ços reduzidos em 40% e 

foram comercializadas, 
neste mês, por R$ 90. 
Em abril, o valor estava 
em R$ 160. A tendência é 
que até setembro recuem 
ainda mais, na medida 
em que a colheita avança.

AVICULTURA E PIS-
CICULTURA – O regis-
tro em relação ao frango 
paranaense é de redução 
em 3,29% no custo de 
produção em abril, relati-
vamente ao mês anterior, 
caindo de R$ 5,77 o quilo 
produzido para R$ 5,58. 
A alimentação, principal 
item, passou a represen-
tar 75,79% do custo de 
produção, uma queda de 
3,35% em relação a mar-
ço. No entanto, se com-
parar com os últimos 12 
meses, houve aumento 
de 9,45%.

A atividade envol-
vendo pescados ainda é 
pequena no Paraná. Em 
2020, atingiu R$ 1 bilhão 
em Valor Bruto de Produ-
ção, representando 0,8% 
do VBP total do Estado. 
Mas o boletim acentua 
que a atividade está em 
expansão, sobretudo em 
relação à tilápia, com ex-
pectativa de crescimento 
acima de 20% ao ano.

Foto: Lavoura de trigo/Divulgação AEN-PR
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Presidente sanciona MP que torna 
Auxílio Brasil de R$ 400 permanente

Política

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsona-
ro, sancionou a medida 
provisória que torna 
o Auxílio Brasil de R$ 
400 um benefício per-
manente. A sanção foi 
publicada nesta quin-
ta-feira, 19, no Diá-
rio Oficial da União. 
A proposta inicial do 
governo federal previa 
que esse valor valesse 
apenas até dezembro 
de 2022. Os parlamen-
tares, no entanto, de-
cidiram tornar o valor 
permanente, e o texto 
aprovado pelo Sena-
do, no último dia 4, já 
tornava o piso de R$ 
400 permanente com a 
inclusão de uma espé-
cie de complemento ao 
valor do Auxílio Brasil. 
Antes, o benefício tinha 
o tíquete médio de R$ 
224.

O Auxílio Brasil foi o 
programa social criado 
pelo governo em subs-
tituição ao Bolsa Famí-
lia, criado em 2003. 

De acordo com a Se-
cretaria-Geral da Pre-
sidência da República, 
o governo gasta cer-
ca de R$ 47,5 bilhões 
anuais só com o volu-
me regular do Auxílio 
Brasil. A estimativa é 
que o governo precise 
desembolsar outros R$ 
41 bilhões por ano para 
bancar o valor comple-
mentar ao benefício.

“A sanção presiden-
cial é importante para 
efetivar o Programa 
Auxílio Brasil, tornan-
do-o perene à socieda-

Foto: Divulgação/Agência Brasil

de, mitigando o gargalo 
financeiro relativo aos 
mais necessitados”, 
disse a pasta.

O benefício extra-
ordinário passa a fazer 
parte do conjunto de 
benefícios que com-
põem o Programa Au-
xílio Brasil. A secreta-
ria informou que, para 
o cálculo total do bene-
fício, serão somados os 
benefícios financeiros 
do Auxílio Brasil para 
famílias em situação de 
pobreza ou de extrema 
pobreza: o benefício 
primeira infância, no 
valor de R$ 130 para 
famílias com crianças 
de idade até 3 anos de 
idade incompletos; o 
benefício composição 
familiar, no valor de 
R$ 65 mensais para fa-
mílias com gestantes, 
lactantes ou pessoas de 
idade entre 3 e 21 anos 
incompletos (o valor é 
pago uma vez para cada 
membro da família que 
se enquadre nessas si-
tuações); o benefício de 
superação da extrema 
pobreza, para famílias 
cuja renda familiar per 

capita mensal, mesmo 
somados os benefícios 
anteriores, seja igual 
ou inferior ao valor 
da linha de extrema 
pobreza; e o benefí-
cio compensatório de 
transição, concedido às 
famílias beneficiárias 
do Bolsa Família que 
tiverem redução no va-
lor financeiro total dos 
benefícios recebidos 
em decorrência do en-
quadramento na nova 
estrutura de benefícios.

O projeto aprova-
do também aprovou 
uma limitação de 30% 
nos descontos do valor 
pago mensalmente às 
famílias que recebem 
o seguro defeso, nos 
casos em que houve pa-
gamento indevido do 
Auxílio Brasil durante 
os seis primeiros me-
ses (com o acúmulo dos 
dois benefícios).

O seguro defeso é 
pago ao pescador ar-
tesanal durante o pe-
ríodo de três a cinco 
meses no qual ele não 
pode pescar para pre-
servar as espécies na 
época reprodutiva.


