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Piauí aumentou em 6% total de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza na pandemia, diz FGV
Clique aqui para ver a notícia no site
A região Centro Leste do estado foi a microrregião que sofreu o maior aumento do percentual de
pobreza, seguido pela capital Teresina. Nas demais microrregiões o nível de pobreza caiu no período.
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Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas sobre como se comportou o nível de pobreza da
população brasileira nos últimos anos revelou que, de 2020 para 2021, período da pandemia, o nível de
pobreza no Piauí aumentou em 6%. A pesquisa considerou como pessoa em situação de pobreza aquelas
que vivem com uma renda per capita igual ou inferior a R$ 497 por mês. Em 2021, quase um terço da
população brasileira (29,6%) se encontrava nesta situação. Segundo o estudo, o percentual da população
piauiense considerada pobre (com renda per capita mensal abaixo de R$ 497) era de 45,84% em 2019.
Em 2020, o percentual caiu para 39,13%. Em 2021, o percentual subiu para 45,81%, apenas 0,03%
menor do que o registrado em 2019. Ainda segundo a pesquisa, o Piauí e o Tocantins foram os únicos
estados que não tiveram um aumento no percentual de pobreza de 2019 a 2021 . Entretanto, nos dois
casos a variação foi mínima: Tocantins teve queda de 0,95% no período. Microrregiões

Mapa do Piauí dividido em microrregiões — Foto: Fundação Getúlio Vargas

O estudo da Fundação Getúlio Vargas analisou a variação do nível de pobreza em microrregiões dos
estados brasileiros. Segundo o estudo, entre 2020 e 2021 a pobreza cresceu em Teresina e na
microrregião Centro-Leste do Piauí. A região Centro Leste do estado foi a microrregião que sofreu o
maior aumento do percentual de pobreza, seguido pela capital Teresina. Nas demais microrregiões o nível
de pobreza caiu no período. O Piauí foi dividido em cinco microrregiões. Veja abaixo como a pobreza
variou em cada uma delas: Microrregiões do Piauí:
Baixo Parnaíba do Piauí: queda de 6,24% Entorno metropolitano de Teresina: queda de 8,62% Teresina:
crescimento de 5,24% Centro-Leste do Piauí: crescimento de 5,4% Alto Parnaíba e Chapadas Sul do
Piauí: queda de 2,72%

