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Dilma: ampliação do Brasil sem Miséria é fato histórico que
superou prazos e metas
25/02/2013 - 7h49

Política

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil

Brasília - A presidenta Dilma Rousseff disse hoje (25) que a ampliação do Programa Brasil sem Miséria é
um fato histórico que superou prazos e metas. Com as mudanças, cerca de 2,5 milhões de brasileiros
cadastrados no Bolsa Família vão receber complemento para ultrapassar a renda de R$ 70 por pessoa,
considerado o patamar que supera a linha da extrema pobreza.

“Isso significa que viramos uma página, uma página decisiva de uma longa história de exclusão social e agora
nós damos mais um passo para construir um Brasil sem miséria”, avaliou Dilma.

No programa semanal Café com a Presidenta, ela lembrou que, desde o ano passado, famílias com crianças
de até 15 anos já tinham direito ao benefício de R$ 70 por pessoa. “O enorme sucesso do Brasil Carinhoso
nos mostrou o caminho: que era possível e que podíamos avançar ainda mais e garantir a todas as famílias
brasileiras que recebem o Bolsa Família uma renda de pelo menos R$ 70 por pessoa, tirando-as da chamada
pobreza extrema”, lembrou.

O próximo passo, segundo Dilma, é localizar pessoas que vivem na extrema pobreza e que ainda estão fora
do cadastro único. A estimativa do governo federal é que 700 mil famílias vivam nesta situação e não
recebam benefício algum. “Vencemos a pobreza extrema visível e agora vamos atrás da pobreza extrema
invisível, aquela que teima em fugir dos nossos olhos e dos nossos programas sociais”, destacou.

“Contamos com a valiosa parceria das prefeituras e dos estados para percorrer as periferias das grandes
cidades, as comunidades ribeirinhas e extrativistas lá na Amazônia, procurar no Semiárido do Nordeste e, no
Nordeste em geral, nas áreas rurais e em todos os cantos desse enorme país, identificando as pessoas em
situação de extrema pobreza e dando a elas o acesso a todas as ações do Brasil sem Miséria”, completou.

Edição: Talita Cavalcante
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