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Dê sua opinião  
Outras opiniões   

Neste espaço, jogue fora 
tudo que o incomoda. 
Sem pesar a mão, por 
favor.
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Rádio do Moreno

DEU NA FOLHA DE S. PAULO 

Total de pobres deve cair à metade no Brasil até 2014  
Ritmo de redução da pobreza se acelera por conta de mais emprego formal  

Número de miseráveis, de 29,9 milhões hoje, ruma rapidamente para cerca de 14,5 milhões, ou 8% da população 

Fernando Canzian: 

Mantida a tendência de crescimento médio da economia no governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil cortará à metade o número de pessoas pobres até 2014. 

O total deve cair de 29,9 milhões para cerca de 14,5 milhões, o equivalente a menos de 8% da população.  
Nos anos Lula, até a crise de 2009, o número de pobres (pessoas com renda familiar per capita mensal de até R$ 137,00) caiu 43%, de 50 milhões para 29,9 milhões. 

Hoje, a velocidade da queda do número de pobres é ainda maior, de cerca de 10% ao ano, segundo cálculos do economista Marcelo Neri, chefe do Centro de Pesquisas Sociais da FGV-
Rio. 

"Estamos entrando em um processo de redução da desigualdade mais forte que no período de 2003 a 2008. O rápido crescimento no início do ano só reforça essa tendência", afirma Neri. 

Assinante do jornal leia mais em Total de pobres deve cair à metade no Brasil até 2014  

Siga o Blog do Noblat no twitter  

Ouça a Estação Jazz e Tal, a rádio do blog 
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ENQUETE 

O que você acha do uso em 
campanhas de informações, falsas 
ou verdadeiras, que possam 
enlamear a imagem dos 
candidatos? 
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