120 DIAS COM CORAGEM PARA FAZER
AS REFORMAS QUE O BRASIL PRECISA.
Quando este governo tomou posse efetiva, há 120 dias, a situação econômica e social do Brasil era gravíssima. Tivemos a coragem de tomar
as medidas que fizeram a inflação cair e voltar à meta, o que já permite a queda responsável dos juros. Instituímos o teto nos gastos públicos.
Antes desvalorizadas, as ações das empresas estatais subiram acentuadamente: Eletrobras, mais de 130%, e Petrobras, mais de 110%.
O saldo positivo do comércio exterior é de mais de 45 bilhões de dólares. A situação econômica ainda inspira muitos cuidados. Em quatro
meses de trabalho intenso, esses são apenas os primeiros passos para o país entrar nos trilhos, para transformar a vida desta geração de
brasileiros e garantir o futuro das próximas. Afinal, o Brasil não pode esperar.

VEJA ALGUMAS DE MUITAS MEDIDAS QUE JÁ SE TORNARAM REALIDADE:
• PEC do teto dos gastos públicos: garante
investimentos em áreas fundamentais e limita o
crescimento das despesas do governo durante os
próximos 20 anos.

• Queda do valor do dólar.
• Renegociação das dívidas estaduais.

• Propostas de ajustes nas contas públicas sem
criação de novos impostos.

• Aprovação da PEC da DRU (Desvinculação
das Receitas da União), que estava paralisada no
Congresso Nacional.

• Repatriação de capital: medida que tornou
possível trazer para o país R$ 46 bilhões em impostos
que foram aplicados para o desenvolvimento do país e
repassados para estados e municípios.

• Criação do Programa de Parcerias de
Investimento, com 34 projetos já lançados nos
setores de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias,
óleo e gás e energia.

• Reforma previdenciária: altera as regras da
aposentadoria para garantir a previdência das gerações
atuais e futuras.

• Lei 13.360/16, que melhora o ambiente de negócios
do setor elétrico.

• Auditoria no INSS: combate a fraudes e
irregularidades.
• Reforma administrativa: já foram extintos 14.200
funções e cargos comissionados.
• Redução do número de ministérios.
• Moralização das nomeações nas estatais.
• Recuperação das grandes estatais brasileiras
e valorização de suas ações, como a Petrobras
(114,2%), Eletrobras (137%) e Banco do Brasil (86,3%).
• Lei que desobriga a Petrobras de ser operadora de
todos os blocos de exploração do pré-sal, ampliando
o espaço de grandes investidores e aumentando a
competitividade no setor.
• Saldo positivo de U$ 45 bilhões no comércio
exterior até a terceira semana de dezembro.
• Liberação de R$ 40 bilhões em linhas de crédito
exclusivas para microempreendedores individuais,
além de micro e pequenos empresários, em parceria
com bancos públicos e privados.
• Diminuição do Risco Brasil.

• Programa Minha Casa, Minha Vida: 170 mil casas
entregues em 2016 e construção de 500 mil novas
casas em 2017.
• Mães de crianças com microcefalia agora têm
direito a prioridade na obtenção de moradia do Minha
Casa, Minha Vida.
• Lançamento do Cartão-Reforma: famílias com
renda de até R$ 1.800,00 poderão ter cartão com limite
médio de R$ 5 mil, a fundo perdido, para compra de
material de construção e reformas residenciais.

• Prontuário eletrônico de pacientes em unidades de
saúde facilita o acesso a informações médicas em tempo
real, bem como a disponibilidade de medicamentos.
• Apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) no transporte
de órgãos para transplantes em todo o território nacional.
Desde junho, o número de órgãos transportados
aumentou 13 vezes.
• Renegociação de dívidas de produtores rurais do
Norte e Nordeste e norte de MG e ES contraídas até 2011.
1 milhão de contratos poderão ser renegociados.
• Plano Agro: 69 medidas que auxiliam na redução da
burocracia e aumentam, de 7% para 10%, em cinco anos, a
participação do Brasil no comércio mundial agrícola.
• Lei que concede aos pais adotantes licençamaternidade/paternidade igual à de pais biológicos.
• Lei que permite jornada reduzida a servidor federal
que tenha cônjuge ou filho com deficiência.
• Liberação de financiamento de R$ 3 bilhões para a
compra de 10 mil ônibus de transporte público.
• Quitação dos débitos com os organismos internacionais.
• Retomada da transposição e revitalização do
rio São Francisco.

• Redução da taxa de juros da Caixa para
financiamento imobiliário.

• Aumento de R$ 10 bilhões para o orçamento da
Saúde em 2017 em relação a 2016.

• Ampliação do teto de financiamento, pela Caixa,
de R$ 1,5 milhão para R$ 3 milhões, para imóveis
dentro do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

• Descontingenciamento de R$ 4,6 bilhões do orçamento
da Educação em 2016 e previsão de aumento de
R$ 10 bilhões para 2017.

• Reajuste do valor do Bolsa Família em 12,5%.

• Redução dos juros do cartão de crédito.

• Reforma do ensino médio: flexibilização do
currículo, inclusive ensino técnico-profissional, e
incentivo ao ensino em tempo integral.

• Liberação de saques nas contas inativas do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.

• Criação de mais de 75.000 vagas no Fies.

• Reforma trabalhista para garantir os atuais e gerar
novos empregos.

Para conhecer mais medidas que vão seguir transformando com coragem o nosso país, acesse brasil.gov.br/120dias

