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Dilma anunciará na próxima semana novo valor para o Bolsa Família

Luciana Lima
Repórter da Agência Brasil

Brasília – A presidenta Dilma Rousseff vai anunciar, no início de março, reajuste para o Programa Bolsa Família. O reajuste deverá
ser anunciado no dia 1º, durante visita da presidenta ao município de Irecê, localizado a 478 quilômetros de Salvador, em pleno
sertão da Bahia. 

O valor do reajuste ainda não está definido, e a ministra de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Tereza Campello, terá
ainda nesta semana reunião com a presidenta para bater o martelo sobre o novo valor do benefício.

O anúncio do reajuste vem sendo pensado no contexto de atividades relacionadas ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no
dia 8 de março. De acordo com dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 93% dos usuários do cartão são
mulheres. Por isso, o governo considera o programa importante para melhorar a situação econômica das mulheres. 

A ministra Iriny Lopes, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, órgão ligado à Presidência da República, fará parte da
comitiva presidencial na viagem a Irecê, onde participará da abertura da Feira da Economia, organizada por um grupo de produtoras
rurais do município.

O Bolsa Família foi reajustado pela última vez em setembro de 2009. Os valores pagos hoje pelo programa variam de R$ 22 a R$
220, dependendo da quantidade de filhos e da renda de cada família beneficiada. O valor médio pago pelo Bolsa Família é R$ 94.

A Bahia é estado com maior número de famílias beneficiadas pelo programa de distribuição de renda lançado no primeiro mandato
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dados deste mês indicam que 1,7 milhão de famílias baianas recebem o Bolsa Família. Em
Irecê, mais de 7 mil famílias são atendidas pelo programa, que neste mês atingiu a meta de beneficiar em todo o país 12,9 milhões
de famílias

O segundo estado em número de beneficiados é São Paulo, com 1,2 milhão de famílias. Minas Gerais vem em terceiro lugar, com
1,1 milhão de famílias. 

Além de Irecê, a presidente deve ir a Salvador. Na viagem, a presidenta Dilma Rousseff poderá anunciar ainda obras de construção
de um terminal de regaseificação da Petrobras, na Baía de Todos os Santos.

Edição: Nádia Franco

Fale com a Ouvidoria

Retornar para Página Inteira

 Últimas Notícias |  Galeria de Imagens |  Reportagens Especiais |  Arquivo de Notícias |  The News in English |  Ouvidoria

Início Cidadania Economia Educação Justiça Meio Ambiente Internacional Política Saúde Nacional Esporte Eleições 2010

+A-A

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/fale-com-a-ouvidoria?article=p_p_id=56&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_groupId=19523&_56_articleId=3196583
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimasnoticias?p_p_id=56_INSTANCE_0000&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal
http://agenciabrasil.ebc.com.br/web/ebc-agencia-brasil/ultimasnoticias
http://agenciabrasil.ebc.com.br/web/ebc-agencia-brasil/ultimasfotos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/web/ebc-agencia-brasil/reportagensespeciais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/arquivo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/web/ebc-agencia-brasil/thenewsinenglish
http://agenciabrasil.ebc.com.br/web/ebc-agencia-brasil/fale-com-a-ouvidoria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/home
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cidadania
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia1
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica-externa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/esporte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/eleicoes2010

	agenciabrasil.ebc.com.br
	Últimas Notícias - Agência Brasil


	RlbnQvNTYvMTk1MjMvMzE5NjU4MwA=: 
	_77_fm: 
	_77_keywords: Pesquisar...
	input2: 




