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Capital concentra 23% dos miseráveis de
SP
Cidade tem cerca de 101 mil moradores em domicílios com renda média de até R$ 70 por mês;
cobertura do Bolsa Família é de apenas 41%
25 de junho de 2011 | 16h 42

Daniel Bramatti - O Estado de S. Paulo

O mapa da miséria revelado recentemente pelo Censo 2010 coloca São Paulo em uma
situação privilegiada: mais da metade dos municípios do Estado tem, no máximo, 1% de
sua população vivendo em extrema pobreza, ou seja, em domicílios com renda média per
capita de até R$ 70 por mês.

Estão nessa situação de miséria praticamente erradicada nada menos que 363 dos 645
municípios paulistas, ou 56% do total. Apenas quatro cidades, todas na região do Vale do
Ribeira, perto da fronteira com o Paraná, têm mais de 10% de seus moradores vivendo
com R$ 70 por mês ou menos – esse valor foi definido recentemente pelo governo como
linha oficial para medir o número de miseráveis no País.

Na capital, o índice de miséria atinge apenas 0,9% da população. Em termos
proporcionais, é uma taxa praticamente desprezível – em números absolutos, porém, são
101 mil paulistanos, o equivalente a quase três vezes o número de torcedores que, na
última semana, compraram ingressos para ver a final da Libertadores no Pacaembu.

Estão na cidade de São Paulo nada menos que 23% dos 443 mil miseráveis que o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encontrou no Estado.

A cidade campeã de miséria, em termos proporcionais, é Itaoca, com 13,7% da população

 

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar Aliás

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA DIVIRTA-SE Opinião Rádio JT Eldorado ESPN Piauí

Blogs Colunistas Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

/Brasil

POLÍTICA

Morre o ex-
ministro da
Educação Paulo
Renato Souza

COMPORTAMENTO

Chuva não
desanima
Parada Gay em
SP

SAÚDE

Ministro
defende elevar
preço do cigarro

TELECOMUNICAÇÃO

Pouco
investimento e
muitas panes
nos serviços

FUTEBOL

Corinthians
goleia o São
Paulo por 5 a 0,
no Pacaembu

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL23:08  •  26 JUNHO DE 2011

estadao on Facebook

Like You like
estadao

Classificados ZAP

HÁ 695 DIAS
SOB CENSURA

iLocal

http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Ccapital-concentra-23-dos-miseraveis-de-sp%2C736931%2C0.htm
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Ccapital-concentra-23-dos-miseraveis-de-sp%2C736931%2C0.htm
javascript:void(0)
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Ccapital-concentra-23-dos-miseraveis-de-sp%2C736931%2C0.htm&t=Capital%20concentra%2023%25%20dos%20miser%C3%A1veis%20de%20SP%20-%20brasil%20-%20Estadao.com.br&src=sp
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil/

http://www.twitter.com/estadao/
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter/
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/especiais/alias/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://divirta-se.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://radio.estadao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://espn.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://www.estadao.com.br/colunistas/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo/
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil/

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,morre-de-enfarte-ex-ministro-da-educacao-paulo-renato-souza,737128,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,morre-de-enfarte-ex-ministro-da-educacao-paulo-renato-souza,737128,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,morre-de-enfarte-ex-ministro-da-educacao-paulo-renato-souza,737128,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,morre-de-enfarte-ex-ministro-da-educacao-paulo-renato-souza,737128,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,morre-de-enfarte-ex-ministro-da-educacao-paulo-renato-souza,737128,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,morre-de-enfarte-ex-ministro-da-educacao-paulo-renato-souza,737128,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,parada-gay-de-sp-espera-reunir-3-milhoes-neste-domingo-a-partir-do-meio-dia,737138,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,parada-gay-de-sp-espera-reunir-3-milhoes-neste-domingo-a-partir-do-meio-dia,737138,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,parada-gay-de-sp-espera-reunir-3-milhoes-neste-domingo-a-partir-do-meio-dia,737138,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,parada-gay-de-sp-espera-reunir-3-milhoes-neste-domingo-a-partir-do-meio-dia,737138,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,parada-gay-de-sp-espera-reunir-3-milhoes-neste-domingo-a-partir-do-meio-dia,737138,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,parada-gay-de-sp-espera-reunir-3-milhoes-neste-domingo-a-partir-do-meio-dia,737138,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737027,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737027,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737027,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737027,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737027,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737036,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737036,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737036,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737036,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737036,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737036,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-arrasa-encerra-100-de-rival-e-e-vice-lider,737254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-arrasa-encerra-100-de-rival-e-e-vice-lider,737254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-arrasa-encerra-100-de-rival-e-e-vice-lider,737254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-arrasa-encerra-100-de-rival-e-e-vice-lider,737254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-arrasa-encerra-100-de-rival-e-e-vice-lider,737254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-arrasa-encerra-100-de-rival-e-e-vice-lider,737254,0.htm
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login
http://www.facebook.com/estadao
http://www.facebook.com/estadao
http://www.facebook.com/estadao
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.ilocal.com.br/


Capital concentra 23% dos miseráveis de SP - brasil - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,capital-concentra-23-dos-miseraveis-de-sp,736931,0.htm[26/06/2011 23:09:11]

com renda de até R$ 70. Mas é um lugarejo: os miseráveis são apenas 442, segundo o
Censo. A capital paulista, apesar de seu índice inferior a 1%, tem 250 vezes mais
moradores vivendo na extrema pobreza.

Esse número poderia ser menor se a capital não tivesse uma das mais baixas coberturas
do Bolsa Família, o principal programa social do governo federal.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Bolsa Família é pago a apenas 41%
do total de paulistanos que, por seu perfil de renda, se enquadram nos critérios do
programa. Nem todos, porém, foram cadastrados pela Prefeitura. Em todo o Estado,
segundo o ministério, cerca de 320 mil pessoas estão nessa situação.

Tópicos: Bolsa família, Miséria, São paulo, Nacional, Geral
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