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Estudo FGV: Piauí sai do topo da pobreza; 530 mil 
viram "emergentes" 

Publicada em 26 de Setembro de 2009 

 No retrato publicado hoje no Atlas do Bolso dos Brasileiros, o Estado não é mais o lugar mais pobre do País. De 
acordo com o levantamento, 532 mil piauienses saíram da linha de pobreza nos últimos cinco anos (2003/2008).

O coordenador do Atlas, Marcelo Cortes Neri, destacou que a renda domiciliar do piauiense está melhorando 
desde 2003. Segundo ele, 32.38% da população do Piauí recebe renda abaixo de R$ 804,00. “O período de ouro 
foi ano passado e a classe ABC (com melhores índices) chegou a 34,6% com avanços”, acrescentou disse 
Marcelo Neri. 

No ano de 2007 a 2008, cerca de 134 mil piauienses cruzaram a linha de pobreza e em Teresina foram 28 mil 
saíram do patamar de miseráveis.  
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Desigualdade

De acordo com o Atlas do Bolso do Brasileiro o Piauí tem uma taxa alta de desigualdade. É a 5ª mais elevada do 
País. Segundo Marcelo Neri, o Estado vive um fenômeno interessante. “É um Estado que não tem no programa 
social (tipo Bolsa Família) como referencia na renda e que um grupo no Piauí recebe altas previdências”, disse.  

Miséria 

Entre 2003 e 2008 houve uma redução de 43.03% da pobreza, o que corresponde à saída de 19,3 milhões de 
pessoas da miséria com uma renda abaixo R$ 137,00 per capita.  
Fonte: cidadeverde.com  |  Edição: Patrick Ernandes  
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O que achou desta notícia? 

Comentário:*  Escreva aqui seu 
comentário  

De onde você é? 

Estado:*  Escolha um Estado  
Cidade:*  Escolha sua Cidade  

Quem é Você? 

Nome: *  Informe o seu Nome  

E-mail: *  Informe o seu E-mail!  
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