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Ponto Final

Será o fim da miséria?

Por Raquel Maldonado 
raquel.maldonado@folhauniversal.com.br 

O Governo Federal anunciou na semana
passada o programa “Brasil sem Miséria”, que
visa erradicar a pobreza extrema no País até
2014. A administração estipulou que estão
nessa situação os cidadãos que vivem com
até R$ 70 mensais, o que representa 16,2
milhões de brasileiros (8,6% da população). É
a primeira vez que o País tem um critério
oficial para a pobreza. 

Ainda que o anúncio tenha sido bem recebido
pelos especialistas, há quem afirme que o
universo de miseráveis foi subestimado pelo
Governo. Isso porque, antes do programa, se

trabalhava com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que
classificava como extremamente pobres aqueles com renda mensal de até um
quarto do salário mínimo, o equivalente hoje a R$ 136 e um universo estimado
de 19,6 milhões de pessoas. Entretanto, todos os especialistas ouvidos pela
Folha Universal julgaram coerente a decisão do Governo. 

“Trabalho há 20 anos na área e já participei de inúmeras comissões. É louvável
que a presidente Dilma Rousseff tenha conseguido isso em 3 meses”, afirma
Marcelo Neri, economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coordenador da
pesquisa “Desigualdade de Renda da Década”, que apontou que a pobreza caiu
16% em 2010 e atingiu a marca de 67,3% de redução desde o Plano Real, em
1994. 

Para Jorge Abrahão, diretor de estudos sociais do Ipea, não é correto dizer
que o Governo reduziu a própria meta: “Cada economista trabalhava com um
índice. O Governo agiu de forma lógica, já que a linha de R$ 70 já era usada
no Bolsa Família.” Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, além do
critério do Bolsa Família, o limite levou em conta o índice usado pelas Nações
Unidas para o cumprimento das Metas do Milênio, que é de US$ 1,25 ao dia
(R$ 60 mensais) e a renda necessária para consumo de alimentos. 

Na opinião de Marcelo Medeiros, sociólogo e economista da Universidade de
Brasília, o mais importante é ter uma meta. “O plano é interessante porque
visa ir atrás dos mais pobres entre os pobres. O que não podemos fazer é
parar por aí”, avalia.
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