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‘Miseráveis entre miseráveis’, mais de 10
milhões vivem com R$ 39
Dados do Censo de 2010 que balizaram ações do Brasil sem Miséria, principal programa social da
gestão Dilma, detalham onde vivem 8,5% dos brasileiros com renda familiar de até R$ 70
18 de junho de 2011 | 18h 18

Luciana Nunes Leal, de O Estado de S. Paulo

RIO - Uma população estimada em 10,5 milhões de brasileiros - equivalente ao Estado
do Paraná - vive em domicílios com renda familiar de até R$ 39 mensais por pessoa. São
os mais miseráveis entre 16,267 milhões de miseráveis - quase a população do Chile -
contabilizados pelo governo federal na elaboração do programa Brasil sem Miséria.

Veja também: 
 ESPECIAL: O mapa da miséria no Brasil 
 ‘É o núcleo duro da pobreza’, diz secretária 
 Desigualdade de renda entre cidades cai 32% 
 Santana de Parnaíba tem a maior desigualdade 
 Manari se livra de pior IDH, mas não da miséria 

Lançado no dia 3 de maio como principal vitrine política do governo Dilma Rousseff, o
programa visa à erradicação da miséria ao longo de quatro anos.

Dados do Censo 2010 recém-divulgados pelo IBGE que municiaram a formatação do
programa federal oferecem uma radiografia detalhada da população que vive abaixo da
linha de pobreza extrema, ou seja, com renda familiar de até R$ 70 mensais por pessoa -
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seguir José CSilva
Comentado em: ‘Miseráveis entre miseráveis’, mais de 10 milhões vivem com R$ 39

19 de Junho de 2011 | 14h28

Entre 2010 e 2000 a população brasileira cresceu quase 32 milhões de pessoas, sendo que 10,5 vivem
abaixo da linha de pobre (IPH1 - ONU), gostaria de saber onde estão os 40 milhões que Lula diz que tirou
da miséria? Sendo que o atulça bosa família ainda atende 16 milhões de pessoas.

seguir Julio Lopes
Comentado em: ‘Miseráveis entre miseráveis’, mais de 10 milhões vivem com R$ 39

19 de Junho de 2011 | 14h12

Obrigado Dilma por colocar o combate à miséria no centro de seu governo!

seguir zafnat zenil
Comentado em: ‘Miseráveis entre miseráveis’, mais de 10 milhões vivem com R$ 39

19 de Junho de 2011 | 13h44

Eu estive desempregado , e olha que me senti em perigo, arespeito desse assunto sobre viver com pouco
dinheiro ou muito ouco dinheiro. espero que Dilma e seus auxiliares possam continuar se esforçando para
resolver esse que me parece um real problema. resolvendo esse problema , com certeza muita violencia
sera reduzida, menos assaltos , menos choro , menos dor , é isso
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que representam 8,5% dos 190 milhões de brasileiros.

A estimativa dos que sobrevivem com até R$ 39 mensais per capita é a soma dos 4,8
milhões de miseráveis que moram em domicílios sem renda alguma e 5,7 milhões de
moradores em domicílios com rendimento de R$ 1 a R$ 39 mensais. Estima-se que
outros de 5,7 milhões vivem com renda entre R$ 40 e R$ 70 mensais por pessoa da
família.

Os números calculados pelo Estado são aproximados e levam em conta o número médio
de 4,8 moradores por domicílio com renda familiar entre R$ 1 e R$ 70 mensais.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social com base no Censo 2010, há 4
milhões de domicílios miseráveis no País. Em 1,62 milhão desse total vivem famílias que
não têm renda. Em 1,19 milhão de moradias a renda familiar é de R$ 1 a R$ 39 mensais
per capita e em outro 1,19 milhão as famílias vivem R$ 40 a R$ 70.
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