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US$ 100
foram pagos por Nell Benton
para comprar o restaurante Na-
tional, em Milwaukee. O vende-
dor, Michael Diedrick, disse que
teve outras ofertas, mas prefe-
riu a chef mais promissora.

Um medidor novo e
aperfeiçoado de po-
breza, anunciado pela
Agência do Censo dos
EUA, mostra que 49,1
milhões de america-

nos são pobres e a quantidade dos
que estão pouco acima da linha de
pobreza é maior do que anteriormen-
te se acreditava. A classe média tam-
bém está sob pressão, atingida pela
estagnação das rendas e despesas ine-
vitáveis, como contas médicas.

A linha de pobreza oficial, mais an-
tiga, ainda é usada para determinar o
direito a benefícios públicos, mas a
nova fórmula oferece uma visão mais
ampla da vida dentro e fora da pobre-
za. Esses números incidem direta-
mente em questões de desemprego,
cortes orçamentários, custos do siste-
ma de saúde e na avaliação das políti-
cas públicas. A pergunta é se elas aju-
dam os pobres e impulsionam a eco-
nomia. A resposta é um enfático sim.

Quem dera os legisladores estives-
sem prestando atenção. No entanto,
eles estão concentrados em cortar o
orçamento, em geral desconsideran-
do o bem que programas governa-
mentais fazem e ignorando as conse-
quências.

Quer seja fatiada de um jeito ou de
outro, a definição de pobreza é abis-
salmente baixa. Na nova fórmula, de-
nominada “medida de pobreza suple-
mentar”, a linha de pobreza, com ba-
se no custo de alimentos, moradia,
vestuário e utilidades, é US$ 11.282
anuais para um indivíduo e US$
24.343 para uma família de quatro
membros, ligeiramente acima do li-
mite oficial.

Para determinar quem é pobre, tan-
to a fórmula oficial quanto a suple-
mentar contam a renda em dinheiro,
geralmente de trabalho ou assistên-
cia pública, salário-desemprego, Pre-
vidência Social e investimentos. A

medida suplementar inclui também o
valor de créditos fiscais para trabalhado-
res de baixa renda e benefícios públicos
que não envolvem dinheiro, como
cupons de alimentação, merenda esco-
lar subsidiada e auxílio moradia, en-
quanto subtrai despesas necessárias, co-
mo gastos médicos, impostos, transpor-
te e atendimento infantil.

Os pobres constituem 16,1% da popu-
lação pela nova fórmula, ante 15,2% pela
medida oficial – uma diferença que sig-
nifica aproximadamente 3 milhões de
pessoas. É revelador que, pela nova me-
dida, haja 3,2 milhões menos crianças
na pobreza e 1 milhão menos pessoas na
pobreza extrema precisamente porque
os benefícios do governo voltados para
esses grupos vulneráveis estão de fato
ajudando.

No entanto, mesmo levando em con-
ta os benefícios, a taxa de pobreza para
crianças ainda é de 18,2% – ou 22,5% pe-
la medida oficial. A pobreza entre ido-
sos, porém, é maior pela medida suple-
mentar – 15,9% ante 9% pela oficial – em
grande parte porque custos médicos
que saem do bolso e outras despesas
anularam os benefícios que não envol-
vem dinheiro, como auxílio a alimenta-
ção e moradia que algumas pessoas com
mais de 65 anos recebem.

O grupo de baixa renda – 98 milhões
de americanos pela nova medida – é
maior, em parte, por causa dos milhões
elevados acima da linha de pobreza pe-
los benefícios governamentais. Por
exemplo, sem o crédito fiscal sobre a
renda recebida para os pobres trabalha-
dores, mais 6 milhões de pessoas teriam
sido pobres no ano passado.

Outra questão é o número de ameri-
canos que estão caindo da classe média
– os que ganharam demais para receber
benefícios relativos à pobreza, mas ar-
cam com despesas que corroem sua ren-
da. Os dados mostram que o maior gru-
po de baixa renda deve mais a famílias
que estão sendo reclassificadas para

baixo do que famílias que estão sendo
elevadas.

O perfil dos ricos também muda com
a nova medida. Famílias com quatro ve-
zes o limiar de pobreza suplementar ou
mais – US$ 97.372 por família de quatro
– totalizaram 17,3% da população em
2010 ante 35,8% pela medida oficial, em
grande parte porque impostos, despe-
sas médicas e custos relacionados ao tra-
balho corroeram a renda.

Reformas. Há muitas lições a tirar des-
se quadro. Enquanto a economia esti-
ver fraca e o desemprego elevado, os
programas de combate à pobreza – co-
mo carnês de alimentos, benefícios a de-
sempregados, Medicaid e créditos fis-
cais para pobres trabalhadores – preci-
sam ser ampliados e protegidos de cor-
tes orçamentários indiscriminados.

Ao mesmo tempo, os americanos pre-
cisam de um esforço para criar empre-
gos e reeducar trabalhadores alijados. A
reforma fiscal deveria pedir mais dos
ricos e do setor financeiro para começar
a distribuir o fardo mais progressiva-
mente. A reforma da saúde deveria ser
acelerada para reduzir as esmagadoras
despesas médicas particulares.

E, por mais soturnos que sejam os da-
dos do censo, eles não nos dizem nada

sobre a enorme carga da dívida e
da falta de ativos que enfrentam mi-
lhões de americanos, proble-
mas que podem emperrar o fu-
turo de uma família. Eles não
consideram a perda de trilhões de
dólares em casa própria para execu-
ções hipotecárias e o desmorona-
mento do valor dos imóveis. Não refle-
tem tampouco a perda da poupança pa-
ra aposentadoria por causa de mer-
cados adversos ou as retiradas
prematuras por trabalha-
dores desempregados.

Essa crise mais ampla pe-
de mudanças políticas ainda
maiores, como modificações
nos empréstimos e mais prote-
ção para consumidores e investido-
res para restaurar a confiança e a es-
tabilidade de mercados financeiros. Já
sabemos que os americanos terão de en-
frentar tempos difíceis. A questão, des-
de que a recessão começou, é se o Con-
gresso fornecerá soluções suficiente-
mente importantes, oportunas e consis-
tentes para ajudar os americanos que
batalham para aguentar as adversida-
des. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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O primeiro-ministro russo, Vla-
dimir Putin, foi vaiado em um
evento no Ginásio Olímpico de
Moscou. Putin subiu ao ringue
para premiar os lutadores de um
campeonato de lutas. Em uma ra-
ra demonstração pública de des-
contentamento, os espectado-

res vaiaram a presença do já
anunciado candidato à presidên-
cia do país nas eleições de 2012.
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REBELDIA PERDE
A PRIMEIRA-DAMA
Mulher de Mitterrand era mais radical que o marido

Paquistão adia início do
veto a termos obscenos

O Tribunal Europeu de Direitos
Humanos revisará o caso do ex-
padre José Antonio Fernández,
demitido do cargo de professor
de religião há 14 anos. Fernández
já havia pedido licença do sacer-
dócio quando se casou, mas per-
deu o emprego mesmo assim.

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

A França perdeu sua “primeira-
dama rebelde”. Danielle Mitter-
rand, de 87 anos, viúva do ex-pre-
sidente socialista François Mit-
terrand, morreu ontem após ser
internada por problemas respira-
tórios no Hospital Georges Pom-
pidou, em Paris.

Ex-membro da Resistência
Francesa e fundadora da organi-
zação não governamental Fran-
ce Liberté, Danielle entra para a
história da França por suas posi-
ções independentes e mais à es-
querda do que as do marido nos

14 anos de Eliseu. O sepultamen-
to ocorrerá no sábado, no mauso-
léu da família.

A notícia da morte de Danielle
Mitterrand provocou comoção
na França. Ao longo de sua vida
pública, ela construiu uma ima-
gem política descolada da do ma-
rido,líderhistórico doPartido So-
cialista (PS). Aos 17 anos, ainda
com o nome Danielle Gouze, jun-
tou-se à resistência contra a ocu-
pação nazista. Em 1944, foi apre-
sentada pela irmã, Christine, a
François Morland, o nome de
guerra de Mitterrand, então con-
vertido à Resistência após uma
breve passagem pelo regime de

Vichy. Em fuga da Gestapo, os
dois fingiram ser namorados em
um trem a caminho da Borgonha.
Assim teve início a relação.

Após a liberação, em outubro
de 1944, os dois sacramentaram a
união, que seria marcada por três
filhos e pela cumplicidade quan-

to à relação extraconjungal do
marido, que teve uma segun-
da mulher e uma filha.

Em 21 de maio de 1981, com
a eleição de Mitterrand como
o 21.º presidente da França,
Danielle deu início a uma tra-
jetória atípica. O primeiro
rompimento veio com a deci-
são de não se mudar para o
Palácio do Eliseu.

Em dois mandatos do mari-
do, Danielle firmou posições
mais agressivas do que a diplo-
macia francesa permitiria. Ela
defendeu aguerrilha em El Sal-
vador e os zapatistas e o subco-
mandante Marcos no México.
Também articulou a polêmi-
ca visita de Fidel Castro a Pa-
ris. Sobre Cuba, afirmou: “A
expropriação das compa-
nhias americanas não me de-
sagradou. Aplaudo o fracasso
da tentativa de desestabiliza-
ção pelos cubanos anticastri-
tas de Miami e pela CIA”.
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O governo paquistanês resolveu
adiar a entrada em vigor de uma
proibição de palavras considera-
das obscenas em mensagens de
texto de celulares. A lista de ter-
mos será reavaliada. Entre os ini-
cialmente proibidos estavam
“pé de atleta” e “Jesus Cristo”.

Justiça avalia demissão
de ex-sacerdote casado

estadão.com.br

Por um erro de montagem, o
artigo “Mianmar busca espaço
em uma nova era”, de Zaw Htay
– originalmente divulgado por
“The Washington Post” e publi-
cado no domingo nesta seção –,
acabou republicado na terça-fei-
ra. Pelo equívoco, pedimos des-
culpas aos nossos leitores.

Vladimir Putin é vaiado
em premiação de luta

JOHANNESBURGO

O Parlamento da África do Sul
deixou de lado objeções de líde-
res históricos da luta contra o
apartheid e aprovou ontem, com
maioria esmagadora, uma nova
lei de sigilo que, segundo críti-
cos, foi elaborada para proteger
a elite corrupta do país do jorna-
lismo investigativo. A nova legis-
lação determina, por exemplo,
pena de até 25 anos de prisão aos
responsáveis pela publicação de
informações de Estado conside-
radas sigilosas.

O partido governista Congres-
so Nacional Africano (CNA)

usou sua maioria para garantir a
aprovação por 229 votos a favor
e 107 contra. Opositores da Lei
de Proteção da Informação afir-
maram que tentarão derrubá-la
na Corte Constitucional, assim
que o presidente Jacob Zuma
sancionar o texto, como é espera-
do.

O críticos da nova lei, entre
eles Nelson Mandela e o arcebis-
po Desmond Tutu, batizaram a
sessão parlamentar de ontem de
“terça-feira das trevas”, em alu-
são a uma lei similar contra a li-
berdade de imprensa aprovada
nos anos 70, sob o apartheid.

Tutu, que recebeu o Nobel da
Paz em 1984 por seu papel decisi-
vo na luta contra a segregação
racial, afirmou que, para os sul-
africanos, “é vergonhoso pedir
que aceitem uma lei que pode
ser usada para tornar ilegais as
denúncias e o jornalismo investi-
gativo”. / NYT e REUTERS

O governo da China planeja criar
novas medidas de punição ao as-
sédio sexual nos ambientes de
trabalho do país. A atual legisla-
ção que define o crime, aprovada
em 2005, ainda é considerada va-
ga e não estabelece penas especí-
ficas para diferentes casos.

Legislação prevê pena de
até 25 anos de prisão a
jornalista que publicar
denúncias e informações
consideradas secretas

ESCLARECIMENTO

Viúva. Danielle Mitterrand
veio este ano ao Brasil
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As entrelinhas da
pobreza americana
Americanos terão de enfrentar tempos difíceis e a questão agora é se o
governo fornecerá soluções para ajudar a população a superar adversidades
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




