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Embora a questão da pobreza não se resuma ao problema da renda, esta abordagem, de modo geral, mostrase como ponto de partida para a definição de políticas
sociais de combate à pobreza no Brasil. É, sobretudo,
a partir do rendimento monetário que se caracterizar
a situação sócio-econômica das famílias brasileiras e,
por consequência, o perfil daquelas passíveis de serem
beneficiadas pelos programas e políticas de transferência ou complementação de renda. Exemplo mais
representativo disso é o Programa Bolsa Família (PBF),
programa de transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza
(com renda domiciliar per capta de R$0 a R$140 ) criado
em 2004, a partir da lei 10.836.
Na tentativa de avaliar o esforço do poder público
em combater a pobreza o indicador Garantia de acesso ao Programa Bolsa Família apresenta o percentual
de famílias com renda domiciliar entre R$0 e R$140
que são atendidas pelo Programa Bolsa Família.
A estimativa de famílias pobres no Estado do Rio de
Janeiro para o ano de 2010 era de 897.094, sendo atendidas 76,4% dessas. Três dos quatorze municípios do Incid
apresentam índices abaixo da média do Estado: Nova
Friburgo (69,8%), Teresópolis (72%) e Casimiro de Abreu
(75,3%). São Gonçalo e Niterói tem índices próximos,
82,5% e 83,3% respectivamente, mas por se tratarem de
municípios mais densamente povoados, a quantidade
de pessoas sem acesso ao programa é maior que a dos
outros municípios em números absolutos. Os outros
municípios apresentam valores acima dos 90%, Tanguá
(95,3%), Saquarema (95,6%), Itaboraí (96,8%), Maricá
(99,4%), sendo que alguns apresentam cobertura acima
dos 100%, Rio Bonito (100,2%), Silva Jardim (100,6%),
Magé (108,5%) e Cachoeiras de Macacu (113,4%)1.
1. O Ibase encaminhou ao MDS um pedido de explicação sobre os valores
acima de 100% e obteve a seguinte resposta: “A taxa de cobertura do
PBF representa uma meta para os municípios. Operar pouco acima ou
abaixo da estimativa de famílias pobres nos estados/municípios faz parte da gestão do Bolsa Família e se justifica pela própria volatilidade de
renda enfrentada pelas famílias que compõem seu público. No entanto,
a sobrecobertura tende a indicar a necessidade de investimento expressivo na atualização cadastral, tal como a cobertura abaixo de 100%, a
necessidade de ampliar os esforços de identificação e cadastramento
de famílias pobres. Assim, ambas as situações devem ser monitoradas,
a fim de possibilitar que o MDS identifique problemas e estabeleça melhorias de gestão junto aos municípios”.
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