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A opção do governo por defi-
nir como miseráveis os brasi-
leiros com renda até R$ 70
mensais por integrante da fa-
mília deixou a extrema pobre-
za no País do tamanho que o
problema possa ser enfrenta-
do como prioridade nos qua-
tro anos de mandato da presi-
dente Dilma Rousseff.

Atualmente, órgãos do go-
verno já trabalham com dife-
rentes linhas de pobreza, que
resultam num número maior
ou menor de miseráveis. An-
tes da divulgação dos primei-
ros dados do Censo 2010, o
número de extremamente po-
bres podia variar em mais de
12 milhões de pessoas, depen-
dendo da fórmula de cálculo.

A contabilidade adotada in-
ternacionalmente pelo Banco
Mundial chegaria ao menor
número de miseráveis, consi-
derados aqueles que ganham
US$ 1,25 por dia ou cerca de
R$ 60 por mês, neste momen-
to de real valorizado.

Se o governo considerasse
no plano “Brasil sem Miséria”
a contabilidade de extrema-

mente pobres feita pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), baseada em
valores de renda diferentes
para cada região do País, o nú-
mero de miseráveis ficaria em
pouco menos de 14 milhões de
pessoas.

O critério de miséria usado
em programas oficiais como o
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC), pago a idosos e
deficientes com renda até a
quarta parte do salário míni-
mo, elevaria o número brasilei-
ros extremamente pobres a
mais de 20 milhões.

Ontem, a ministra do Desen-
volvimento Social, Tereza
Campello, chamou a atenção
para que a linha de pobreza
adotada para o “Brasil sem Mi-
séria” serve apenas para uma
política social de “caráter ex-
traordinário”, que deve deixar
de existir ao final da gestão
Dilma Rousseff, e que não po-
de ser confundida com outras
políticas sociais do governo.

Quantificada a extrema po-
breza, faltam as medidas para
combatê-la. O “Brasil sem Mi-
séria” vem sendo discutido
sob sigilo. Seu anúncio será
feito pela própria presidente.
O plano incluirá a reciclagem
de programas já anunciados,
como o Água para Todos.

Nacional No blog. OAB cobra aplicação
da Ficha Limpa para 2012
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PARA ENTENDER

● Em viagem a Belo Horizonte,
em março, Dilma Rousseff admi-
tiu pela primeira vez que os qua-
tro anos de mandato podem não
ser suficientes para erradicar a
miséria. "Posso não conseguir
acabar (com a miséria) nos
meus quatro anos, mas vou insis-
tir tanto nisso que esse objetivo
de acabar com a miséria vai ficar
selado nas nossas consciên-
cias". Agora, o governo definiu
parâmetros da pobreza extrema.

Choque de realidade

WILSON PEDROSA/AE

Angela Lacerda / RECIFE

N o cômodo de chão
batido, sem janelas,
sem banheiro e sem
fogão a gás moram

Antonio Barbosa de Freitas,
59 anos, sua mulher, Laurine-
te da Silva Feitosa, 43, e os fi-
lhos Juan Deivison, de 8, e Ra-
faela, de 14. O espaço é exíguo,
com panelas empilhadas so-
bre o chão, roupas espalhadas
e despensa vazia.

A cama de solteiro que à noi-
te abriga Laurinete e a filha é
local de estudos e lazer duran-
te o dia. Juan e o pai dormem
no chão. Uma televisão velha
é o único entretenimento da
família.

Laurinete só desenha o no-
me. Antonio fez o primário,
consegue ler. Ele já foi operá-
rio de fábricas de tecidos, car-
teira assinada. Hoje nem pos-

sui documentos. Perdeu. “Não
fui atrás porque nem usava, não
carece”, afirma ele. Resta a cartei-
ra profissional, guardada em al-
gum lugar, “já desbotada”. “As fá-
bricas fecharam, fui ficando ve-
lho, não arranjei mais emprego”.

Antonio sustenta a família co-
mo carroceiro. Diariamente sai
de casa às quatro horas e anda até
às 14 horas pelas ruas catando pa-
pelão, plástico e metal que vende
em um depósito de material reci-
clável perto da favela onde mora,
no bairro do Hipódromo, zona
norte da cidade.

Por mês não consegue arreca-
dar R$ 300,00. A carroça que usa
é emprestada. Ele se orgulha de
nuncater admitido“nem em pen-
samento” a possibilidade de se
tornar um marginal. Por menos
que ganhe na lida, todo dia leva
algo para a família comer, mes-
mo que seja apenas pão, conta.

Antonio e Laurinete tentam se

consolar dizendo que “tem gen-
te em situação ainda pior”. Mas
busca de aceitação da vida mise-
rável não apaga a frustração.
“Quando vejo meus filhos que-
rendo as coisas que não posso
dar, sinto que é por falta de capa-
cidade minha”, afirma Antonio,
que diz ficar deprimido por não
poder presentear a filha com um
computador e o filho com um vi-
deogame - “as coisas que eles
mais desejam”.

Laurinete acalenta o sonho de
ter uma casinha maior. Quando
se juntou a Antonio -ela é atercei-
ra mulher dele, que tem outros
três filhos dos primeiros relacio-
namentos - imaginava que iriam
progredir de vida. “Nunca pen-
sei que a situação fosse piorar”,
diz triste. Ela reconhece que o
marido é trabalhador, mas isso
não muda a sua realidade. “A gen-
te sofre. Mas quem mais sofreu
foi Jesus Cristo.”

ROBERTO PEREIRA/AE

Promessa já foi
colocada em dúvida

Primeiro o
raio X, depois
as ações

Plano de Dilma para erradicar pobreza
tem 16 milhões de brasileiros como alvo

Marta Salomon / BRASÍLIA

Entre as diferentes formas de
contabilizar a extrema pobre-
za no País, o governo federal
optou por definir como alvo
do plano “Brasil sem Miséria”,
a ser detalhado nas próximas
semanas, os que têm renda
mensal de até R$ 70 por pes-
soa da família. Nessa condi-
ção, contam-se atualmente
16,3 milhões de brasileiros, ou
8,5% da população, segundo
cálculos preliminares feitos
com base no recém-lançado
censo de 2010.

Uma das principais promes-
sas de campanha da presidente
Dilma Rousseff foi erradicar a po-
breza extrema ao longo dos qua-
tro anos de mandato. Parte dos
brasileiros beneficiados com o
plano de erradicação da miséria
já está incluída no Bolsa Família.
O governo federal, no entanto,
não divulgou qual o volume po-
pulacional que receberá os dois
benefícios. Esse dado só deverá
ser divulgado em outubro.

Sobre a meta, a secretária ex-
traordinária de Erradicação da
Pobreza, Ana Fonseca, disse:
“Sim, nós faremos sim, nós va-
mos tirar as pessoas da extrema
pobreza”. Ao seu lado, o presi-
dente do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
Eduardo Nunes, chamou a aten-
ção para um detalhe técnico: “É
uma impossibilidade estatística
chegarmos a um valor zero de mi-
seráveis no País”.

Água, luz, esgoto. A extrema
pobreza não se limita à insufi-
ciência de renda. Perfil apresen-
tado pelo presidente do IBGE
mostra que os miseráveis brasi-
leiros têm menos acesso à ener-
gia elétrica, ao abastecimento de
água, ao esgotamento sanitário e
a banheiro em suas casas, que re-
presentam 7% dos domicílios.

Os miseráveis ocupam pouco
mais de 4 milhões de domicílios
no País. A extrema pobreza está
mais concentrada nas cidades
(53,3%)do que no campo
(46,7%). Entre as regiões do
País, a incidência da pobreza ex-
trema é maior no Nordeste. Mo-
ram ali 9,6 milhões (59%) dos mi-
seráveis. A região Sudeste é a se-
gunda em volume de pessoas em
extrema pobreza (17%).

Analfabetos. Os dados mais
contundentes dizem respeito ao
nível de analfabetismo. O índice
de analfabetismo absoluto, da-
queles com mais de 15 anos que
não sabem ler nem escrever um
bilhete simples, é de 9,6%. Entre
os extremamente pobres, o índi-
ce chega a 22% nas cidades e a
30,3% nas zonas rurais.

O analfabetismo atinge tam-
bém os jovens nessa faixa de ren-
da. Nas cidades, 5,2% dos jovens
entre 15 e 17 anos são analfabe-
tos. Na zona rural, o problema
atinge 7,2% dos jovens nessa fai-
xa etária.

A ministra Tereza Campello
(Desenvolvimento Social), res-
ponsável pela coordenação do

plano “Brasil sem Miséria”, dis-
se que, com as medidas a serem
anunciadas pessoalmente por
Dilma Rousseff ainda em maio,
será possível erradicar a pobreza

extrema não apenas na dimen-
são da renda. “É um plano ambi-
cioso e com ações complexas.”

O plano inclui expansão dos
serviços públicos e inclusão pro-
dutiva, além da busca aos mais
excluídos. “Não estamos falan-
do de um contingente residual
da população, mas de quase um
entre dez brasileiros”, comen-
tou Márcio Pochman, presiden-
te do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea).

A renda máxima usada para de-
finir a extrema pobreza coincide
com o valor usado para o acesso
ao Bolsa Família, que paga entre
R$ 32 e R$ 242 ao mês. O governo
reajustará anualmente o valor
da linha da extrema pobreza.

‘NUNCA PENSEI QUE A
SITUAÇÃO FOSSE PIORAR’
Laurinete, 43 anos, analfabeta, mora com os filhos em um cômodo de chão
batido no Recife; família sobrevive dos rendimentos de Antônio, carroceiro

Limites. Ana Fonseca (à dir.) diz qual será o alcance do plano

Mapa. Antes de anunciar ações do ‘Brasil sem Miséria’, principal promessa da presidente na campanha eleitoral, governo define que vai
beneficiar os 8,5% da população que têm renda mensal de até R$ 70 por pessoa da família; zerar miséria é impossível, diz presidente do IBGE

Redução da pobreza foi maior
na Era Lula, revela pesquisa

estadão.com.br
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A vida como ela é. Antonio e Laurinete: cômodo sem banheiro, sem janela, com luz clandestina
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A4.




