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DESIGUALDADE SOCIAL AUMENTA EM 2021 E CRESCE BUSCA POR

PROGRAMAS SOCIAIS 

Em 2021, a desigualdade social aumentou
para um nível recorde, de acordo com um
estudo do economista Marcelo Neri, da
Fundação Getúlio Vargas, divulgado em
junho deste ano. Diante do triste cenário,
aumentam também as buscas por programas
sociais no banco público. E na linha de frente
ao atendimento com o cidadão, estão os
empregados da Caixa, que atenderam 67
milhões de brasileiros para receber o auxílio
emergêncial em 2021 e 38 milhões em 2021.

Segundo o jornal O Globo, a fila de espera do Bolsa Família, programa que tem a
participação dos empregados da Caixa, chegou a quase 1,2 milhão de famílias.
Grande parte dos solicitantes estão nas regiões Sudeste e Nordeste. 

Entre os estados, São Paulo é onde se concentram o maior número de pedidos do
benefício, 17% das famílias. Em segundo está a Bahia com 10%, seguido de Pernambuco
(8,9%) e Rio de Janeiro (8,5%).

NAS REDES SOCIAIS

TTs Brasil de Política e Economia (dados de 09/09/21)

16º - O MBL
20 - ºMano Brown - Mano Brown entrevista Lula em novo episódio de seu
podcast, 'Mano a Mano' (O Globo)
21º- Sara Winter - Internautas alertam Zé Trovão: "terá o mesmo destino de
Sara Winter" (Brasil 247)
24º- IPCA - Inflação acelera 0,87% em agosto e é a maior para o mês
desde 2000 (UOL)

AUXÍLIO EMERGENCIAL SEGUE FUNDAMENTAL PARA O SUSTENTO DAS FAMÍLIAS

Segundo uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) divulgado
em janeiro de 2021, 3 milhões de famílias viveram só com o auxílio emergencial em
novembro de 2020.  O resultado da crise combinada com a falta de políticas públicas
efetivas é notório. O Brasil atingiu 14,5 milhões de famílias na extrema pobreza de
acordo com o CadÚnico (Cadastro Único do governo federal). É o maior número de
famílias na miséria desde o início dos registros disponíveis do Ministério da Cidadania
— a partir de agosto de 2012. 

A renda do trabalho na população em idade ativa, considerando
os desocupados, caiu 10,89% entre os primeiros trimestres do ano
passado e deste ano. 
Entre a fatia dos 50% mais pobres, o recuo foi o dobro, de 20,81%. 
A queda na taxa de participação no mercado de trabalho
respondeu por mais de 80% do recuo na renda da população em
geral. 

Dados da FGV:

Inflação oficial no país, acelerou a 0,87% em agosto. O maior
resultado para o mês desde 2000 (1,31%). 
Alimentação também encarece – Em agosto, os maiores aumentos
foram da batata-inglesa (19,91%), do café moído (7,51%), do frango
em pedaços (4,47%), das frutas (3,90%) e das carnes (0,63%). 
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