PROGRAMA PILOTO DE RENDA
GARANTIDA EM PROVIDENCE
O Prefeito Jorge O. Elorza juntou-se a Mayors for Guaranteed Income (Prefeitos por uma
renda garantida), uma coalizão de mais de 50 prefeitos por todo o país para desenvolver
um programa piloto com o fim de testar os efeitos e os resultados da renda garantida.
Mayors for a Guaranteed Income apoia um piso de renda para complementar, em vez de
substituir, a atual rede de seguridade social e serve como ferramenta para a igualdade racial
e de gênero.
Renda Garantida em Providence é um programa piloto financiado por filantropia que
proverá pagamentos mensais recorrentes, em dinheiro, diretamente a indivíduos. É
incondicional, sem compromissos e sem requisitos de trabalho ou formação acadêmica. O
programa não é universal, mas é concebido visando uma população específica.

Quantos residentes de Providence receberão renda garantida?
O programa piloto Renda Garantida em Providence atenderá 110 domicílios por um ano. Tal
âmbito, embora enormemente significativo para os participantes, não atende às
necessidades de toda a nossa comunidade. A meta do programa piloto Renda Garantida em
Providence é mostrar os efeitos positivos e os resultados da renda garantida e ser usado
para advogar programas similares a nível estadual e federal.
Quem está elegível para receber renda garantida através desse piloto?
Residentes de Providence com uma renda abaixo de 200% do nível federal de pobreza
estarão elegíveis e encorajados a se inscreverem para participar nesse piloto. Uma entidade
externa conduzirá uma loteria para selecionar participantes do leque de candidatos. Uma vez
que os participantes tenham sido selecionados, uma segunda loteria classificará os
participantes em um “grupo de tratamento” e um “grupo de controle”. O grupo de controle
nos permite entender o impacto da renda garantida, ao longo do tempo, entre dois grupos
similares de pessoas: um que recebe renda garantida e um que não.
A renda garantida influenciará outros benefícios?
A Cidade de Providence e nossos parceiros estão trabalhando em estreita colaboração com
o Departamento de Serviços Humanos de RI para impedir que a renda garantida impacte
benefícios como RI Works, Child Care Assistance, LIHEAP e assistência emergencial ao
aluguel.
Quem concebeu o programa piloto de Renda Garantida em Providence?
A Cidade de Providence conduziu uma vasta abordagem comunitária para conceber esse
programa. Organizações envolvidas incluem Direction Action for Rights and Equality (DARE),
United Way of RI, Rhode Island Foundation, Alliance to Mobilize our Resistance (AMOR), RI
Kids Count, Economic Progress Institute, Providence Human Relations Commission e outras.

Para mais informações, visite PVDGI.com

