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Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu nesta quinta-feira (11) a prorrogação do

auxílio emergencial de R$ 600 para além dos três meses previstos inicialmente.

Disse ainda ser inevitável a discussão a respeito da criação de uma renda mínima permanente como maneira

de contornar os efeitos da crise econômica da pandemia.

A decisão de se prorrogar será tomada. A dúvida está quanto ao valor do novo auxílio.

Quanto ao auxílio permanente, a tomada de decisão é muito complexa e exigirá a realocação de despesas e

aumento de carga tributária. Não será fácil.

Compartilhe isso:
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