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Pobreza sobe em 2021 a nível mais alto da série histórica, diz FGV
Clique aqui para ver a notícia no site

Geral Moradores da favela Cidade de Deus, recebem comida de membros do Instituto do Ação, que foi
produzida no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. 15/06/22 - 19h12 - Atualizado em 15/06/22 - 19h14
Por Maria Carolina Marcello BRASÍLIA (Reuters) – A proporção da população que se encontra abaixo da
linha da pobreza aumentou 42,11% em 2021, alcançando 23 milhões de pessoas, nível mais alto da série
histórica em termos relativos ou absolutos, informou a Fundação Getulio Vargas em pesquisa de seu
Centro de Políticas Sociais. Segundo o levantamento, de 2020 para 2021, mais 7,2 milhões de pessoas
entraram na parcela dos que estão abaixo da linha da pobreza, com menos de 210 reais per capita. Se
comparado ao período pré-pandemia, o número dos que entraram nessa condição chega a 3,6 milhões
de pessoas. A renda da população brasileira e o número de vulneráveis no país oscilou, no entanto, à
medida que eram concedidos benefícios sociais pelo poder público, com grandes flutuações nas séries
mensais de pobreza. Em agosto de 2020, a pobreza atinge, segundo a FGV, seu menor ponto –3,9%– da
série histórica iniciada em 2015. Já em março de 2021, atinge seu ápice –13,2%–, quando foi
interrompido o Auxílio Emergencial. Suspeitos confessam ter matado jornalista britânico e indigenista na
Amazônia, diz BandNews “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. “Desde este mínimo, a renda do grupo foi mais do que
quadruplicada até seu pico histórico em agosto do mesmo ano (215 reais), na fase mais generosa do
Auxílio Emergencial (AE). Daquele valor de pico, desabou, ficando 15,8% abaixo do nível pré-pandemia
(96 reais em novembro de 2021). Este último projeta tendência negativa pois incorpora os valores
nominais fixados do novo Auxílio Brasil face o cenário prospectivo de inflação alta, especialmente para
baixa renda.” Veja também Autoescola pode deixar de ser obrigatória para tirar a CNH Hilary Duff posa
nua para revista feminina FGTS tem 2 saques de R$ 1.000 esta semana: esta quarta (11) e sábado (14);
veja quem recebe Hubble mostra as consequências de um cataclismo cósmico Caminhoneiro tenta furtar
espigas de milho, mas é atacado por gerente de fazenda Novo RG : quanto tempo você tem para
providenciar o documento Veja os 8 sintomas da Ômicron em pessoas vacinadas Saiba como lavar carne
de frango crua sem contaminar sua cozinha Um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o
resultado Veja quais foram os carros mais roubados em SP Agência dos EUA alerta: nunca lave carne de
frango crua Quer receber noticias da ISTOÉ no seu e-mail? Inscreva-se na newsletter! Concordo com as
práticas descritas na política de privacidade

      

https://istoe.com.br/pobreza-sobe-em-2021/


 


