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Análise: Boa conta, sem truques, inclui
mais parâmetros além da renda
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Para 69,4% dos brasileiros, a linha de indigência fixada em R$ 70 mensais para
identificar quem é a população miserável é de valor muito baixo. Proporção
semelhante, 73,1%, julga que, se quiser, o governo tem meios de erradicar a
miséria no Brasil.
Somos 64% a concordar que o benefício médio de R$ 130 mensais aos
beneficiários do Bolsa Família é baixo, o que explica que só um terço da
população com mais de 16 anos acredite que o Bolsa Família é eficaz em retirar
muita gente da pobreza.
Tais números, retirados de levantamento nacional conduzido pelo Instituto de
Economia da UFRJ e pelo Departamento de Economia da UFF em fins de 2012,
revelam uma percepção sensível e precisa de como são tratados pobres e
indigentes no Brasil.
Não é preciso muita conta para concluir que o Bolsa Família deveria ser mais
efetivo na definição dos parâmetros para estimar a magnitude real e incômoda
da miséria.
A sensibilidade do governo, talvez parcialmente amputada pelos cortes que
ceifam o Orçamento da seguridade social e condenam o sistema de saúde
pública, se mostra indiferente àquilo que salta aos olhos de quem mira a
realidade brasileira mesmo sem grande expertise técnica. Com bom-senso
apenas.
Os cortes fazem com que 50% dos domicílios brasileiros não disponham de
água tratada e 35% não tenham saneamento adequado.
Segundo o IBGE, enquanto 7% da população pode ser considerada vulnerável
exclusivamente por falta de renda, o percentual pula para 58,4% se forem
adicionados outros déficits que não rendimentos monetários.
SEM ATUALIZAÇÃO
Desde 2009 o governo não atualiza a linha de indigência, que permanece em
R$ 70 per capita mensais. Intocável também permanece a linha da pobreza.

Salários são atualizados, o salário mínimo igualmente, numa progressão que
fomenta a redistribuição e reduz as desigualdades.
Os benefícios do INSS não escapam à regra da correção do poder de compra.
Mas, sem dúvida, manter o valor nominal da linha de indigência quando
aumenta a renda média, e quando o IPCA acumulado entre janeiro de 2009 e
dezembro de 2012 bate 24,53%, já é uma boa contribuição para reduzir o
número e o percentual de indigentes do país. No automático.
Atualizada, a linha de indigência valeria hoje R$ 87,17, aumentando o
contingente de miseráveis. Ainda assim, seria um valor muito baixo.
O Brasil é hoje um país de renda média alta, na rota das grandes mudanças
estruturais. É tempo de voltar à discussão pendente sobre como definir com
rigor qual o patamar mínimo de bem-estar que a nação solidariamente vai
estabelecer.
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