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23 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 7 por dia
Clique aqui para ver a notícia no site

Número de brasileiros que vivem com menos de R$ 7 por dia representa 10,8% da população do país.
(Foto: Getty Images). O Brasil bateu recorde, em 2021, no número de pessoas vivendo abaixo da linha
da pobreza O aumento foi de 42,11% em relação ao ano anterior, atingindo cerca de 23 milhões de
brasileiros. Essa parcela vive com menos de R$ 7 por dia, ou R$ 210 mensais. O número representa
10,8% da população – ou quase a população total da Austrália. Os dados são da FGV Social, com base
na Pnad Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com a pesquisa,
de 2020 para 2021, mais de 7,2 milhões de pessoas entraram para a parcela abaixo da linha da pobreza,
com renda per capita menor que R$ 210 mensais. Com relação ao período pré-pandemia, o aumento foi
de 3,6 milhões. Oscilações Em agosto de 2020, a pobreza atingiu seu menor ponto (3,9%) desde o início
da série histórica, em 2015. Depois, em março de 2021, atingiu seu ápice (13,2%), devido ao
interrompimento do Auxílio Brasil. "Os brasileiros mais pobres têm de fato vivido uma montanha-russa nos
três últimos anos. A renda mensal dos 10% mais pobres já vinha em queda antes da chegada da Covid-
19 ao Brasil e despencou a menos da metade no início do isolamento social", dizem os autores da FGV
Marcelo Neri e Marcos Hecksher na pesquisa, à Reuters. Esta será a aparência da legenda 1x Qualidade
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