Brasil Carinhoso beneficia quase 380 mil famílias no Sudeste

Quase 380 mil famílias melhoraram a condição de vida no Sudeste do graças ao Brasil
Carinhoso. A ação do Plano Brasil Sem Miséria, que complementa a renda das famílias que
ganham até R$ 70 por mês por pessoa e têm filhos de até 6 anos, retirou na região 57% dos
extremamente pobres nessa situação. Em todo o Brasil, 2.012.280 famílias foram
beneficiadas, com repasse de R$ 169,8 milhões. A parcela retirada da extrema pobreza no
Sudeste pelo Brasil Carinhoso representa 9,5% de toda a população em situação de miséria
no país.
O estado do Rio de Janeiro foi o campeão nacional na superação da extrema pobreza.
No território fluminense, o Brasil Sem Miséria retirou da miséria 72,6% de toda a população
nessa situação.
Números estaduais – Em São Paulo, em julho, 126,6 mil famílias receberam a
complementação de renda, que totalizou R$ 11 milhões.
No Espírito Santo, o Brasil Carinhoso retirou da extrema pobreza 17,6 mil famílias, o
que representa 50,4% da população em miséria no estado. Em Minas Gerais, 127,9 mil
famílias foram atendidas pelo Brasil Carinhoso. Esse contingente representa 60% dos
extremamente pobres no estado
O valor do benefício varia de acordo com a renda e o número de integrantes de cada
família. Para calculá-lo, é necessário somar a renda mensal da família declarada no
Cadastro Único – considerando inclusive o Bolsa Família e outros benefícios que ela receba
– e dividir pelo número de pessoas que a compõem. Assim, o Brasil Carinhoso garante que
todos os membros da família tenham renda acima de R$ 70 mensais.
Lançado em maio, o Brasil Carinhoso conta com iniciativas voltadas para a primeira
infância nas áreas social, com a complementação do Bolsa Família para famílias em extrema
pobreza; de educação, com o aumento da oferta de vagas em creches; e de saúde,
oferecendo suplementação de vitamina A, ferro, e medicação gratuita contra asma.
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