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Brasil é epicentro emergente de fome extrema na pandemia, diz relatório
Clique aqui para ver a notícia no site

Pandemia e falta de apoio do governo federal aos mais vulneráveis ameaçam desfazer os avanços do
país no combate à miséria. Pobreza, diz ONG Oxfam, cresce de forma acelerada. A pandemia de covid-
19, aliada à falta de apoio do governo Jair Bolsonaro aos mais vulneráveis, está acelerando o crescimento
da pobreza no Brasil e já coloca o país como "epicentro emergente" da fome extrema, segundo um
relatório divulgado hoje pela ONG Oxfam. O Brasil aparece com esta classificação, juntamente com Índia
e África do Sul, no relatório O vírus da fome: como a covid-19 está aumentando a fome num mundo
faminto. Nele, a ONG analisa os impactos da doença em países onde a situação alimentar e nutricional já
era extrema antes da pandemia. Relacionadas Menina de 7 anos escreve carta, pede ajuda contra a fome
e arrecada doações Mais 170 mil brasileiros entraram para a pobreza extrema em 2019 Auxílio evitou que
5,6 mi de crianças caíssem na extrema pobreza, diz FGV A ONG diz que, em 2014, o Brasil estava
vencendo a guerra contra a fome, graças a investimentos governamentais em benefício de pequenos
produtores rurais e a um pacote de políticas que incluíram a criação de um Consea (Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional), desenvolvido em parceria com a sociedade civil. Mas a situação da
pobreza e fome no Brasil, afirma o relatório, começou a deteriorar-se em 2015 devido "à crise econômica
e a quatro anos de austeridade". "Até 2018, o número de pessoas em situação de fome no Brasil
aumentou em 100 mil (para 5,2 milhões) devido a um aumento acentuado nas taxas de pobreza e
desemprego e a cortes radicais nos orçamentos para agricultura e proteção social", afirma o documento.
Como fatores para a deterioração da situação da fome no Brasil o relatório aponta os cortes no programa
Bolsa Família e, desde 2019, um "desmantelamento gradual" de políticas e instituições destinadas a
combater a pobreza, como o Consea. "A pandemia da covid-19 somou-se a essa combinação já tóxica de
fatores, aumentando rapidamente as taxas de pobreza e fome em todo o país. As medidas de
distanciamento social adotadas para conter a propagação do coronavírus e evitar o colapso do sistema
público de saúde agravaram a crise econômica", acrescenta o estudo. A ONG ressalta que milhões dos
trabalhadores mais pobres, que têm poucas economias e acesso limitado a benefícios, perderam
empregos ou rendimentos devido à pandemia, sem que tenham sido beneficiados por apoios
governamentais. "Até final de junho, o governo federal distribuiu apenas 10% da ajuda financeira
prometida aos trabalhadores e empresas, através do Programa de Apoio Emergencial ao Emprego
(PESE), com grandes empresas obtendo mais benefícios do governo do que os trabalhadores ou micro e
pequenas empresas", aponta a Oxfam. Da mesma forma, apenas 47,9% dos fundos destinados à ajuda
de emergência a pessoas vulneráveis haviam sido distribuídos até o início de julho. Por isso, a ONG
entende que "o governo federal está falhando em apoiar as pessoas mais vulneráveis do Brasil no
enfrentamento da pandemia". De acordo com a Oxfam, a implementação do programa de Renda Básica
Emergencial regista longos atrasos na resposta aos pedidos de ajuda, recusas injustificadas de ajuda,
além da dificuldade imposta pela necessidade de ter um telefone celular, conexão à internet e endereço
de e-mail para se qualificar para a assistência. Por outro lado, continua a organização, apenas três meses
após o início do surto do coronavírus do país, e no momento em que ainda está largamente fora de
controle, o governo ameaça reduzir o pagamento dos benefícios. O Brasil registrou 1.223 mortes por
covid-19 e 44.571 casos confirmados da doença nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Ministério da Saúde divulgados ontem. O balanço diário
de novos casos fez com que o país superasse a marca de 1,7 milhão de infectados, somando agora
1.713.160 ocorrências. O Brasil acumula ainda o trágico número de 67.964 óbitos causados pelo vírus
Sars-Cov-2.
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