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Estudo da FGV aponta que a pobreza no Brasil caiu 50% entre 2002 e
2010

Estudo da FGV aponta que a pobreza no Brasil caiu 50% entre 2002 e 2010
Coordenado pelo conselheiro Marcelo Neri, o estudo “Desigualdade de Renda na Década”, da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), foi lançado hoje (03/05). Para Neri, educação e programas sociais ajudam a explicar redução na distância entre
ricos e pobres no Brasil, ao encontro de consensos estabelecidos no CDES.
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De acordo com os dados do estudo, a
pobreza diminuiu 67,3% desde a
criação do Plano Real até dezembro
de 2010. Entre dezembro de 2002 e
2010, durante o Governo Lula, caiu
50,6%. Somente ao longo de 2010,
houve redução de 16,3%

Os dados do estudo foram obtidos a
partir da combinação da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) e da Pesquisa Mensal de
Emprego (PME), do IBGE; e do Índice
de Gini, que mede o grau de
distribuição de renda.

Considerando a redução da pobreza
em 50,6% nos últimos oito anos (até
2010), o Brasil alcançou a meta do
milênio da ONU - reduzir a pobreza de 50% em 25 anos, de 1990 a 2015 – em apenas oito anos.

Redistribuição de renda

Apesar de o Brasil ainda ter um nível de desigualdade muito alto, a pesquisa indica também expressivo
aumento de renda entre os mais pobres na última década: a taxa de crescimento dos 50% mais pobres
foi 577% mais alta que a dos 10% mais ricos.

Entre 2001 e 2009, os maiores ganhos reais de renda ocorreram em grupos tradicionalmente excluídos:

Maranhão era o estado mais pobre e teve ganhos de 46%, enquanto São Paulo, o mais rico, teve
7,2%.
O Nordeste teve ganho percentual de 42%, contra 16% do Sudeste.
Com relação ao campo, houve aumento de 49%, ao mesmo tempo que o percentual foi de 16%
nas metrópoles como um todo e de 42% entre os moradores de favelas.

 
 

Saiba mais sobre o estudo, aqui

Centro de Políticas Sociais da FGV
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Notícias do Pleno, artigos de conselheiros e
principais ativ do Conselho em 2011: leia o
Boletim Informativo do CDES http://bit.ly/jkgXrO
às 11:28 em 09/mai (seg)
Leia o artigo "Miséria: medição e meta", escrito
pelo cons Marcelo Neri, da @CPS_FGV :
http://bit.ly/kgivLH
às 10:38 em 09/mai (seg)
"Ao fixar em R$ 70 o valor para a linha de
miséria, Dilma resolveu uma pendenga de duas
décadas" , conselheiro Marcelo Neri
às 10:37 em 09/mai (seg)
População ativa e geração de renda: ativ intensa
do trab agita setor da construção. Leia artigo
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Leia mais em @cdes_brasil
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