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Quase um terço dos brasileiros vivem com menos de R$ 500, diz FGV
Clique aqui para ver a notícia no site

Pesquisa aponta que cerca de 63 milhões de brasileiros, 29,6% da população, têm apenas R$ 497 para passar o mês. O Mapa da
Nova Pobreza aponta que 63 milhões de brasileiros, 29,6% da população, têm menos de meio salário mínimo para passar o mês.
Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29/6), pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) , mostra que quase um terço da sociedade vive com
renda domiciliar per capita de até R$ 497. Em comparação com 2019, mais de 9,6 milhões de pessoas passaram a viver em situação
de pobreza no país em 2021, segundo explica o Mapa. O relatório indica a pandemia da Covid-19 como uma das principais causas pelo
número de pessoas em situação de pobreza no Brasil. Mais sobre o assunto Distrito Federal Federação PT-PV-PCdoB tem como plano
de governo o combate à pobreza Brasil Cerca de 2 milhões em extrema pobreza não receberam o Auxílio Brasil Distrito Federal DF tem
227 mil crianças e adolescentes que vivem na linha da pobreza Distrito Federal Na pandemia, mais 50 mil famílias entraram na linha da
pobreza no DF O estado com menor taxa de pobreza, em 2021, foi Santa Catarina , com 10,16%, seguido por Rio Grande do Sul com
13,53%. Já a unidade da Federação com maior índice foi o Maranhão , com 58%. O relatório mostra que os únicos estados que tiveram
uma diminuição no seu índice de pobreza foram Tocantins , com 0,95 ponto percentual, e Piauí , com 0,03 ponto percentual. A pesquisa
mostrou que 33,5 milhões de brasileiros vivem com apenas R$ 289 mensais e outras 15,5 milhões de pessoas com R$ 172 por mês. O
levantamento tem como objetivo avaliar a evolução espacial da pobreza nos últimos anos. A FGV utilizou os microdados da PNAD
Contínua Anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , para explorar o cenário básico dos grandes números da
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