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Área rural receberá atenção especial do
Brasil sem Miséria
Programa prevê ações específicas, além do repasse de dinheiro, como construção de cisternas e de
unidades de saúde
10 de setembro de 2011 | 0h 00

Luciana Nunes Leal - O Estado de S.Paulo

RIO

Além da ampliação do Bolsa Família, programa de transferência direta de renda, o Brasil
sem Miséria prevê uma série de benefícios não monetários que serão implementados
principalmente na área rural, onde um quarto da população vive em pobreza extrema. O
País tem uma população rural de 29,5 milhões de pessoas, das quais 5,7 milhões (19%)
têm renda familiar per capita de R$ 1 a R$ 70 mensais e 1,8 milhão (6%) são miseráveis
sem renda própria.

Entre as ações que não envolvem repasse de dinheiro, estão construção de cisternas,
assessoria técnica para agricultura familiar, distribuição de grãos para plantio e
instalação de unidades de saúde.

Embora reconheça a necessidade de algum tipo de renda monetária para as famílias, a
secretária extraordinária para Superação da Extrema Pobreza do Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS), Ana Fonseca, diz que, na área rural, os demais
benefícios trazem mudanças significativas para os que vivem em pobreza extrema.
"Estamos vendo o que o governo pode fazer em cada Estado. Em um país federal como o
nosso, não tem política pública que se torne nacional sem passar por Estados e
municípios", diz a secretária.

Siga o @estadao no Twitter

Estadão no Facebook

Notícia   A+  A- Assine a Newsletter 0

Create an account or entre to
see what your friends are

doing.

Carta de embaixador dos EUA mostra
preocupação com corrupção no
governo Lula - politica - Estadao.c
1.185 pessoas recomendam isso.

Estudo indica que mulheres que
bebem moderadamente envelhecem
melhor - geral
1.102 pessoas recomendam isso.

Em Botucatu, médico bate ponto, mas
não cumpre jornada - vida
398 pessoas recomendam isso.

S  d    

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 PME Opinião Rádio JT Eldorado ESPN Piauí

Blogs Colunistas Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

/Brasil BUSCAR

TENSÃO

Embaixador de
Israel no Egito
volta a seu país

F1

Vettel crava 10ª
pole do ano em
Monza

CHUVAS EM SC

Rio Canoinhas
transborda e
interditada BR-
116 em SC

NAUFRÁGIO

Navio com 600
passageiros
naufraga na
Tanzânia

G-8

G-8 deve liberar
US$ 38 bilhões
países árabes

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL17:26  •  10 SETEMBRO DE 2011

Classificados ZAP

Enviar
Confirmar

Recomendar Você recomenda isso. · Página do administrador · Informações · Erro
Você recomenda issoCadastre-se para ver o que seus amigos

ConfirmarCurtir

iLocal

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.facebook.com/estadao

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/brasil/1262636313/x08/default/empty.gif/62643739353261633465343164626230
http://www.estadao.com.br/newsletter/
http://www.estadao.com.br/newsletter/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Carea-rural-recebera-atencao-especial-do-brasil-sem-miseria%2C770723%2C0.htm
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Carea-rural-recebera-atencao-especial-do-brasil-sem-miseria%2C770723%2C0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,carta-de-embaixador-dos-eua-mostra-preocupacao-com-corrupcao-no-governo-lula-,770155,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,carta-de-embaixador-dos-eua-mostra-preocupacao-com-corrupcao-no-governo-lula-,770155,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,carta-de-embaixador-dos-eua-mostra-preocupacao-com-corrupcao-no-governo-lula-,770155,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-indica-que-mulheres-que-bebem-moderadamente-envelhecem-melhor,769543,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-indica-que-mulheres-que-bebem-moderadamente-envelhecem-melhor,769543,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-indica-que-mulheres-que-bebem-moderadamente-envelhecem-melhor,769543,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,em-botucatu-medico-bate-ponto-mas-nao-cumpre-jornada,770171,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,em-botucatu-medico-bate-ponto-mas-nao-cumpre-jornada,770171,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,santos-vende-neymar-para-o-barcelona,768135,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,carta-de-embaixador-dos-eua-mostra-preocupacao-com-corrupcao-no-governo-lula-,770155,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-indica-que-mulheres-que-bebem-moderadamente-envelhecem-melhor,769543,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,em-botucatu-medico-bate-ponto-mas-nao-cumpre-jornada,770171,0.htm
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://pme.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/internacional,embaixador-de-israel-no-egito-volta-a-seu-pais,770773,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,embaixador-de-israel-no-egito-volta-a-seu-pais,770773,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,embaixador-de-israel-no-egito-volta-a-seu-pais,770773,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,embaixador-de-israel-no-egito-volta-a-seu-pais,770773,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,embaixador-de-israel-no-egito-volta-a-seu-pais,770773,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-crava-10-pole-do-ano-em-monza-massa-e-o-6,770803,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-crava-10-pole-do-ano-em-monza-massa-e-o-6,770803,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-crava-10-pole-do-ano-em-monza-massa-e-o-6,770803,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-crava-10-pole-do-ano-em-monza-massa-e-o-6,770803,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-crava-10-pole-do-ano-em-monza-massa-e-o-6,770803,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,rio-canoinhas-transborda-e-interditada-br-116-em-sc,770811,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,rio-canoinhas-transborda-e-interditada-br-116-em-sc,770811,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,rio-canoinhas-transborda-e-interditada-br-116-em-sc,770811,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,rio-canoinhas-transborda-e-interditada-br-116-em-sc,770811,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,rio-canoinhas-transborda-e-interditada-br-116-em-sc,770811,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,rio-canoinhas-transborda-e-interditada-br-116-em-sc,770811,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,navio-afunda-na-tanzania-e-deixa-ao-menos-163-mortos,770810,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,navio-afunda-na-tanzania-e-deixa-ao-menos-163-mortos,770810,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,navio-afunda-na-tanzania-e-deixa-ao-menos-163-mortos,770810,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,navio-afunda-na-tanzania-e-deixa-ao-menos-163-mortos,770810,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,navio-afunda-na-tanzania-e-deixa-ao-menos-163-mortos,770810,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,navio-afunda-na-tanzania-e-deixa-ao-menos-163-mortos,770810,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,g-8-deve-liberar-us-38-bilhoes-paises-arabes,770812,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,g-8-deve-liberar-us-38-bilhoes-paises-arabes,770812,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,g-8-deve-liberar-us-38-bilhoes-paises-arabes,770812,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,g-8-deve-liberar-us-38-bilhoes-paises-arabes,770812,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,g-8-deve-liberar-us-38-bilhoes-paises-arabes,770812,0.htm
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/brasil/1790532182/x05/OasDefault/estadao_assinaturas_150610/assine1.png.html/62643739353261633465343164626230
javascript:void(0)
javascript:void(0)

http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=estadao.com.br&placement=like_button&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Carea-rural-recebera-atencao-especial-do-brasil-sem-miseria%2C770723%2C0.htm&extra_2=BR
http://www.ilocal.com.br/


Área rural receberá atenção especial do Brasil sem Miséria - brasil - versaoimpressa - Estadão

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,area-rural-recebera-atencao-especial-do-brasil-sem-miseria,770723,0.htm[10/09/2011 17:27:01]

Plano de Saúde com 50% de Desconto

Faça um orçamento on line

SulAmérica-Unimed-Medial-Golden

Ana destaca que o Censo 2010 reflete a realidade dos entrevistados no momento da
coleta de dados e não acompanha as condições de vida das famílias ao longo do ano.
Segundo ela, há um plano de ampliação das Pesquisas Nacionais por Amostra de
Domicílios (Pnads), do IBGE, para aferir com mais precisão as condições de vida dos
brasileiros ano a ano.

"Temos uma preocupação com os domicílios de rendimento zero, tanto que incluímos
uma questão sobre a remuneração bruta do trabalho no cadastro único. Com a Pnad
ampliada, teremos uma nova dimensão dessas famílias", diz a secretária.

No caso das famílias miseráveis sem renda que vivem nas regiões metropolitanas, a
maior dificuldade é localizá-las e cadastrá-las e para isso o governo contará com a
concessionárias de energia elétrica, como revelou o Estado em junho passado. Além
disso, Ana aposta nas parcerias com os governos estaduais, que complementarão o valor
do Bolsa Família com programas próprios de transferência de renda.

Metodologia. Para chegar ao número de miseráveis sem renda, o MDS analisou as
condições de vida e moradia de 6,8 milhões de brasileiros que declararam ao IBGE não
terem tido renda própria no período de referência do Censo (julho de 2010). Dois
milhões de pessoas ficaram fora do "filtro" do ministério. Segundo o MDS, essas
famílias, por alguma razão, não tiveram renda no período do Censo, mas não têm as
mesmas carências dos que vivem em condição de miséria.

PARA LEMBRAR

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado em 2003 durante o
primeiro mandato do ex-presidente Lula, com o objeto de incorporar ao Fome Zero os
antigos programas implantados pelo governo FHC, como o Bolsa Escola e o Auxílio Gás.
Hoje, o programa atende mais de 12 milhões de famílias. Os valores pagos pelo governo
variam entre R$ 32 e R$ 242, de acordo com a renda familiar mensal por pessoa e o
número de crianças e adolescentes de até 17 anos. 
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