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a última segunda-feira 18, o 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, o Inpe, divulgou os 
dados sobre desmatamento no 
período entre agosto de 2018 e 
julho de 2019. De acordo com 
o órgão, a área de vegetação 
nativa desmatada aumentou 
29,5% em comparação aos 
mesmos 12 meses anteriores. 
É a terceira maior alta da média 
histórica, que teve início em 
1988, e o maior pico desde 
2008. Em agosto deste ano, o 
físico e ex-diretor do Instituto, 
Ricardo Galvão, foi exonerado 
após polêmicas com relação 
à divulgação de dados sobre 
o desmatamento. Na primeira 
quinzena de julho, os dados 
mostraram que a devastação já 
havia superado em 68% todo o 
período acumulado do mesmo 
mês no ano anterior. 
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Escola em tempo integral faz 
diferença no desempenho 

escolar?

Infográfico: os dados do Inpe 
que mostram a devastação da 

Amazônia
Entre agosto de 2018 e julho de 2019, registrou-se aumento de 

29,5% no desmatamento. VEJA compilou as informações que 
levaram a essa conclusão 

No Brasil, escola em tempo integral é sempre vista como um dos 
principais fatores de melhoria do desempenho escolar. O que as 

evidências mostram sobre isso?
Foto: Joel Silva Folhapress VEJA

Em mais um post da série 
sobre o Estudo “Para desatar 
os nós da educação – uma 
nova agenda”, vamos tentar 
responder a pergunta: ensino 
em tempo integral faz diferença 
no desempenho escolar?

As evidências sugerem que 
o tempo gasto pelo professor 
em tarefas de ensino tem forte 
correlação com o desempenho 
dos alunos. Portanto, a sus-
peita de que um maior número 
de horas de funcionamento da 
escola levaria a melhor desem-
penho tem fundamento, desde 
que esse tempo seja gasto 
em tarefas relevantes para o 
ensino. Mas, como veremos, 
as coisas não se passam bem 
assim
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de transformação e para 
que elas se consolidem é 
necessária a mobilização 
de todos. Iniciativas como 
a criação da Rede veem 
ao encontro com a neces-
sidade de transformar a 
sociedade”, afirmou Flávio 
Roscoe, presidente da FIE-
MG, durante a abertura do 
evento. (Ascom Fiemg)
 
Programa de revitaliza-

ção chega a Mariana 
   Com o intuito de recarre-
gar os lençóis freáticos e 
abastecer os mananciais, 
a Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável, em parceria 
com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa), irá realizar 
mais um projeto de revita-
lização das nascentes nas 
comunidades da região de 
Mariana. O convênio entre 
a Secretaria e a Embrapa já 
foi assinado e, agora, serão 
definidas as comunidades 
contempladas pelo projeto, 
nomeado “Disseminação 
das Tecnologias Sociais 
- Lago de Múltiplo Uso e 
Barraginhas no Seminário, 
Sertão do São Francisco 
e Zona Urbana”.  No total, 
foram construídas cerca de 
11 mil barraginhas. (Jornal 
Ponto Final - Mariana)
 
Lagoa da Prata adquire 

Unidade Móvel  
    A prefeitura de Lagoa da 
Prata, através do Programa 
Brasil Sorridente, adquiriu 
uma Unidade Odontológica 
Móvel, que irá atender a 
Atenção Básica com dentis-
tas, auxiliares e técnicos da 
área profissional. O Odonto-
móvel estará atendendo as 
unidades básicas de saúde, 
além das comunidades da 
zona rural, onde não tem 
consultório odontológico. 
Haverá procedimentos de 
restaurações e cuidados 
bucal, que irão trabalhar 
principalmente a saúde bu-
cal preventiva, com orien-
tações de higienização, 
orientações de escovação e 
no diagnóstico de possíveis 
lesões, que podem levar ao 
câncer bucal. (Jornal Cida-
de -  Lagoa da Prata).
 
Municípios recebem veí-

culos para a saúde
    Começaram ontem, 
21, os atendimentos da 
unidade móvel MedSesc 
Oftalmologia, instalada no 
Centro de Especialidades 
Médicas e Odontológicas 
Dr. Ovídio Nogueira Ma-
chado, na avenida Manoel 
da Custódia, 1.119, no 
bairro Morada Nova, em 
Itaúna.  O projeto vai estar 
na cidade até o dia 14 de 
dezembro para a realiza-
ção de exames oftalmo-
lógicos, como consultas, 
exames e procedimentos 
de tonometria computado-
rizada (para diagnóstico 
do glaucoma), exame de 
auto refração computa-
dorizada (para aferição 
do grau), exame de refra-
ção (para confirmação de 
grau), exame de fundo de 
olho e outros. (Folha Povo 
Itaúna). 

Gerais

Sindijori MG apresenta 
cadastro positivo

   Em encontro realizado 
na terça-feira, 19, em Belo 
Horizonte, o Sindicato dos 
Proprietários de Jornais, 
Revistas e Similares do 
Estado de Minas Gerais - 
Sindijori MG, apresentou a 
autoridades governamen-
tais o Cadastro Positivo 
da imprensa do interior 
mineiro que conta com 
106 jornais semanais e 35 
jornais diários, em cerca de 
400 órgãos impressos exis-
tentes nos 853 municípios 
mineiros. Com o Cadastro 
Positivo do Sindijori vai ser 
possível ao setor de publi-
cidade estabelecer critérios 
mais justos para a distribui-
ção de investimentos no 
Estado. (Rede Sindijori)
 
Governo do Estado elo-

gia a iniciativa
   O subsecretário de Co-
municação do Estado, Ro-
berto Bastianetto, afirmou 
na ocasião que o Governo 
de Minas vai passar a ob-
servar o Cadastro Positivo, 
atendendo a solicitação do 
Sindijori, para a distribuição 
de verbas publicitárias nas 
campanhas governamen-
tais a partir de agora, e elo-
giou a iniciativa que cria um 
elemento de apoio para os 
órgãos públicos. Conforme 
o presidente do Sindijori, 
Rodrigo Silva Fernandes 
a elaboração do Cadastro 
Positivo mostra que a im-
prensa do interior mineiro é 
vigorosa, atinge um grande 
público e trabalha com 
seriedade e dedicação há 
várias décadas e que pre-
cisa ser valorizada. (Rede 
Sindijori)
 
Araxá mobiliza setores 

para campanha
   A Prefeitura Municipal de 
Araxá mobilizou as Unida-
des Básicas de Saúde e as 
equipes que desenvolvem o 
Programa Estratégia Saúde 
da Família (ESF) para a 
campanha Novembro Azul. 
Anualmente, o penúltimo 
mês do ano é reservado 
pelo Ministério da Saúde 
para reforçar a importância 
da prevenção e do diag-
nóstico precoce do cân-
cer de próstata. Palestras, 
orientações nutricionais, 
atendimento médico, afe-
rição de pressão arterial 
e alongamento estão no 
cronograma de atividades 
ofertadas ao longo do mês 
nas unidades de saúde. 
As Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e ESF esta-
rão com salas de espera 
ao público masculino para 
falar sobre a prevenção do 
câncer de próstata. (Diário 
de Araxá).
 

Sociedade organizada 
em prol dos municípios

   Uma plataforma digital 
com o objetivo de promover 
o diálogo e a articulação 
entre sociedade e governos 
em prol do desenvolvimento 
do Estado. Esses são os 
objetivos da Rede Horizonte 
Fiemg, lançada na sede da 
Federação. “O Brasil está 
passando por um período 
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Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

PUBLICAÇAO DE
 PORTARIA

PORTARIA Nº  036 
de 22 de novembro de 
2019.

“Dá provimento a car-
gos públicos nomeando 
candidatos aprovados 
no Concurso Púb l ico 
Edi ta l  n°  01/2019”  O 
Prefei to Municipal  de 
Andrelândia, no uso das 
atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo 
Artigo 95, II “a” da Lei 
Orgânica Municipal, e 

em conformidade com o 
edital do Concurso Pú-
blico 001/2019. RESOL-
VE: Art. 1º - Nomear os 
candidatos relacionados 
no Anexo I  conforme 
Concurso 001/2019 para 
exercer, em caráter efeti-
vo. A portaria na integra 
estará disponível no site 
oficial da Prefeitura Mu-
nicipal, e mural de publi-
cação. Andrelândia/MG, 
22 de novembro de 2019. 
Francisco Carlos Rivelli - 
Prefeito Municipal

Aposentados recebem 
2ª parcela do 13º a partir 

da próxima semana
Pagamento é feito junto com os benefícios 
de novembro e terá desconto de imposto 
de renda para quem recebe mais de R$ 

1.903,68

Aposentados, pensionis-
tas e outros beneficiários do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começam a 
receber a partir de segunda-
feira 25 a segunda parcela 
do 13º salário. Os depósitos 
do abono de Natal serão fei-
tos junto com o benefício de 
novembro.

O segurado consegue fa-
zer a consulta de quanto irá 
receber sem sair de casa, pelo 
portal de serviços Meu INSS. 
Caso seja o primeiro acesso, 
é necessário fazer o cadastro 
no site para ver o extrato. A 
consulta deve estar disponível 
a partir de sexta-feira 22.

Os depósitos serão feitos 
nas mesmas datas em que 
os beneficiários recebem a 

renda mensal de novembro. 
O calendário segue o número 
final do cartão de benefício, 
começando pelo número 1 
e por quem recebe o salário 
mínimo (998 reais). Os pa-
gamentos vão até o dia 6 de 
dezembro. A primeira parcela 
foi depositada entre os me-
ses de agosto e setembro, 
após autorização por medida 
provisória do presidente Jair 
Bolsonaro.

Segundo estimativas do 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), 30,5 
milhões de segurados do 
INSS devem receber um valor 
de 40,4 bilhões de reais como 
abono de Natal.

                     Fonte: VEJA

Foto: Gustavo Roth/Folha ImagemDedoc
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       Por João Batista Oliveira

Em mais um post da série 
sobre o Estudo “Para desatar 
os nós da educação – uma 
nova agenda”, vamos tentar 
responder a pergunta: ensino 
em tempo integral faz diferença 
no desempenho escolar?

As evidências sugerem que o 
tempo gasto pelo professor em 
tarefas de ensino tem forte cor-
relação com o desempenho dos 
alunos. Portanto, a suspeita de 
que um maior número de horas 
de funcionamento da escola le-
varia a melhor desempenho tem 
fundamento, desde que esse 
tempo seja gasto em tarefas 
relevantes para o ensino. Mas, 
como veremos, as coisas não 
se passam bem assim.

O Brasil é um país que viceja 
na ambiguidade. A ambiguidade 
permite que conflitos reais se 
tornem aparentes com o uso 
hábil da linguagem. Mas tam-
bém permite que problemas 
reais não sejam identificados ou 
discutidos – qualquer coisa pode 
significar qualquer coisa e, des-
sa forma, evitam-se conflitos e 
fica “tudo bem”. O tempo integral 
é um desses conceitos.

No Brasil, a palavra é usada 
em pelo menos quatro sentidos 
– e raramente os interlocutores 
se esforçam para esclarecer 
em qual sentido estão usando 

Juiz nega revogação da prisão e pede
 transferência de Chopinho

Escola em tempo integral faz diferença 
no desempenho escolar?

O juiz considerou que a prisão é necessária para aplicação da lei, risco 
de fuga e ameaça a ordem pública

o termo. O sentido usual de 
tempo integral, quando relativo a 
escolas, refere-se à duração do 
tempo escolar: uma escola de 
tempo integral é aquela em que 
os alunos ficam um determinado 
número de horas por dia – tipi-
camente varia de 6,5 a 8 horas 
por dia, na maioria dos países 
do mundo. O conceito é usado 
para uma escola – a escola toda 
opera dessa forma, o que lhe 
confere determinadas caracte-
rísticas quanto ao número de 
aulas e às características de sua 
proposta pedagógica, que tipica-
mente oferece opções e outras 

atividades para os alunos.
Mas o termo é usado no Brasil 

em três outros sentidos. Educa-
ção integral, que é uma noção 
puramente conceitual, definida 
ao gosto do freguês. Tempo 
estendido para algumas turmas 
dentro da escola ou para alguns 
alunos, com maior carga horária 
e/ou atividades de recuperação. 
E tempo estendido com ativida-
des realizadas em outros locais, 
com ou sem cunho acadêmico.

Neste blog, analisamos es-
colas que se enquadram nesse 
conceito “brasileiro”, ou seja, es-
colas onde há alunos ou turmas 

No Brasil, escola em tempo integral é sempre vista como um dos principais 
fatores de melhoria do desempenho escolar. O que as evidências mostram 

sobre isso?
Foto: Joel Silva Folhapress VEJA

com tempo estendido. As figuras 
23 A, 23 B e 23 C apresentam o 
resultado de escolas em função 
da duração do tempo de aulas 
oferecido. Os dados referem-se 
aos resultados da Prova Brasil 
em 2013, 2015 e 2017, para o 
ensino fundamental. Para o en-
sino médio, incluem o resultado 
de todas as escolas que partici-
param do ENEM entre 2012 e 
2017.

A duração da jornada escolar 
varia de 120 a 720 minutos. O 
tempo é baseado na resposta 
das escolas ao questionário do 
Censo Escolar. Esse conjunto 

O juiz da Vara Criminal, Infân-
cia e Juventude de São Louren-
ço, Fábio Garcia Macedo Filho, 
negou, nesta segunda-feira, 
18, um pedido de revogação da 
prisão feito pela defesa do vere-
ador Paulo Gilson Chopinho de 
Castro Ribeiro (PSC) e pediu a 
transferência dele para o presí-
dio de São Lourenço.

O vereador está preso na ci-
dade mineira de Oliveira há uma 
semana. Após 70 dias foragido, 
ele se entregou às autoridades 
no último dia 12 horas antes do 
julgamento do Tribunal de Justi-
ça de Minas Gerais (TJMG) que 
negou de Habeas Corpus.

De acordo com a decisão 
do juiz Fábio Garcia Macedo 
Filho, a defesa teria pedido a 
revogação da prisão sob o ar-
gumentado que o vereador já se 
entregou a justiça. Na decisão, 
o magistrado ainda argumenta 
que a manutenção da prisão é 
necessária para aplicação da lei 
penal e que o réu, além de ser 
uma ameaça à ordem pública, 
apresenta risco de nova fuga.

“A situação do acusado é 

parcialmente semelhante aos 
corréus que foram beneficiados 
com medidas cautelares, uma 
vez que sua prisão preventiva, 
por agora, está fundamentada 
na necessidade de aplicação 
da lei penal. É fato que o reque-
rente permaneceu foragido por 
longo período e não há garantia 
de que, solto, possa novamente 
empreender fuga em caso de fu-
tura condenação. Ademais, faz-
se necessário cumprir a decisão 
do E.TJMG que negou o habe-
as corpus considerando que 
também a ordem pública está 
ameaçada caso P.G.C.d.C.R. 
seja colocado em liberdade”, 
escreveu o juiz na decisão.

Ao final da decisão, o juiz 
ainda determina que o Sistema 
Prisional do Estado seja comu-
nicado e pede que o vereador 
Chopinho seja transferido para 
o presídio de São Lourenço. 
“Sem prejuízo, determino que 
seja oficiado ao Departamento 
do Sistema Prisional reque-
rendo o recambiamento do 
acusado para o presídio de São 
Lourenço-MG, visando facilitar a 

Foto: Ascom/CMSL

de dados inclui todas as escolas 
que participaram da Prova Brasil 
ou ENEM – não são necessaria-
mente escolas inteiras de tempo 
integral.

No eixo x, encontra-se a du-
ração média da jornada escolar 
por escola. O eixo y apresenta 
a nota líquida da Prova Brasil 
ou ENEM, ou seja, a nota de-
pois de controlados os fatores 
para eliminar o efeito de U.F. e 
nível socioeconômico, por isso 
a nota líquida tem média zero. 
O desvio-padrão é o mesmo da 
Prova Brasil (50 pontos) e do 
ENEM (100 pontos).

A linha vermelha ilustra a 
relação estimada entre a nota 
e a duração da jornada esco-
lar. Como se pode observar 
visualmente, maior duração da 
jornada não impacta nas notas, 
e isso vale para os três níveis 
de ensino.

O resultado parece contra-
intuitivo. Mas, como os demais 
posts desta série vêm demons-
trando, o problema parece estar 
do lado das intuições. Muitas 
crenças existentes sobre o que 
funciona em educação não en-
contram respaldo na realidade. 
No próximo post, vamos afinar 
mais a questão e concentrar a 
análise em escolas que efetiva-
mente correspondem ao concei-
to usual de tempo integral: será 
que elas fazem diferença?

instrução criminal”.

A Rachadinha
O vereador Paulo Gilson 

Chopinho de Castro Ribeiro, 
pertencente a base do gover-
no, está preso preventivamente 
acusado pelo Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) dos 

crimes de associação criminosa 
e tráfico de influência ao prati-
car a Rachadinha. Segundo as 
investigações. o vereador teria 
indicado cargos no Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto de 
São Lourenço (SAAE) em troca 
de parte do salário da pessoa 
nomeada.

O São Lourenço Atual tentou 
contato com o advogado do 
vereador, Lúcio Adolfo da Silva, 
mas até o fechamento desta 
matéria não obteve retorno. O 
São Lourenço Atual continua a 
disposição para esclarecimen-
tos através do e-mail saolouren-
coatual@slatual.com.br.
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Infográfico: os dados do Inpe 
que mostram a devastação da 

Amazônia
Na última segunda-feira 18, o 

Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, o Inpe, divulgou os 
dados sobre desmatamento no 
período entre agosto de 2018 e 
julho de 2019. De acordo com 
o órgão, a área de vegetação 
nativa desmatada aumentou 
29,5% em comparação aos 
mesmos 12 meses anteriores. 
É a terceira maior alta da mé-
dia histórica, que teve início 
em 1988, e o maior pico desde 
2008. Em agosto deste ano, o 
físico e ex-diretor do Instituto, 
Ricardo Galvão, foi exonerado 
após polêmicas com relação 
à divulgação de dados sobre 
o desmatamento. Na primeira 
quinzena de julho, os dados 
mostraram que a devastação já 
havia superado em 68% todo o 
período acumulado do mesmo 
mês no ano anterior. O presi-
dente Jair Bolsonaro chegou 
a insinuar que Galvão estaria 
“a serviço de alguma ONG” e 
a troca de farpas culminou na 
demissão do físico.

Três meses depois, as in-
formações preliminares sobre 
a tendência de alta no desma-
tamento neste ano foram con-
firmadas pelo mesmo Inpe. Em 
coletiva de imprensa, o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, afirmou que o aumento 
estava atrelado à “economia ile-
gal” da Amazônia e que “grande 
parte dos problemas vem de 
gestões anteriores”. Na manhã 
de hoje (20), Bolsonaro afirmou 
que não há como acabar com 
o desmatamento ou as quei-
madas no Brasil, pois seriam 
questões “culturais”.

De acordo com o diretor-
executivo da ONG ambien-
talista WWF-Brasil, Maurício 
Voivodic, grande parte do pro-
blema está no fato de que o 
atual governo federal não en-
xerga o desmatamento como 
um problema para o país ou 
para as regiões no entorno das 
práticas criminosas. “De fato, 
houve uma tendência de cres-
cimento da derrubada da Ama-
zônia a partir de 2012, mas o 
que aconteceu no último ano é 
muito diferente”, afirmou. Para 
ele, os problemas começaram 
a partir do segundo governo de 
Dilma Rousseff e continuaram 
na gestão de Michel Temer, 
com a construção da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte e a 
redução de limites de algumas 
unidades de conservação na 
Amazônia. “Contudo, a flutua-
ção que ocorreu nos governos 
anteriores era pulverizada, em 
pequenas áreas, que represen-
tavam a agricultura familiar e o 
produtor rural que desmataram 
um pouco a cada ano. Agora 
estamos vendo o reflexo do 
senso de impunidade, com 
áreas desmatadas acima de 
500 hectares. É um padrão 
completamente diferente das 
gestões anteriores”, explicou.

Junto a isso, Voivodic cri-
ticou a afirmação do ministro 
sobre a economia ilegal ser 
a responsável. “Essa fala é 
absolutamente óbvia. Sempre 
foi assim, o desmatamento 
sempre foi empurrado por ativi-
dades ilegais. A diferença é que 
agora elas são incentivadas. A 
promoção da legalização é um 

estímulo para que os crimes 
continuem, com a percepção de 
que serão regularizados. Se as 
atividades forem legalizadas, o 
desmatamento ficará totalmen-
te fora de controle”, declarou.

Para as mudanças climáti-
cas, os efeitos estão próximos 
de se tornarem irreversíveis. 
Segundo o climatólogo e pes-
quisador da Universidade de 
São Paulo, Carlos Nobre, o 
chamado “ponto de não retorno” 
está mais próximo do imagina-
do. “Nas regiões sul e sudeste 
da Amazônia, a estação seca 
se tornou quase um mês mais 
longa do que deveria ser. O 
efeito é amplificado em áreas 
altamente desmatadas,, onde 
as temperaturas são 3ºC mais 
altas”, explicou. Como resul-

Entre agosto de 2018 e julho de 2019, registrou-se aumento de 29,5% no 
desmatamento. VEJA compilou as informações que levaram 

a essa conclusão 

tado, a floresta perde menos 
água por transpiração e come-
ça a dar sinais de que está ex-
cessivamente estressada. De 
acordo com Nobre, o “ponto de 
não retorno” significa que entre 
50% e 60% da floresta irá, gra-
dualmente, no intervalo de 30 
a 50 anos, se transformar em 
uma savana tropical, um tipo de 
cerrado mais degradado.

Tanto Voivodic quanto Nobre 
defendem que ainda é possível 
reverter o cenário atual, con-
tanto que haja ação política, 
medidas de reflorestamento e 
de combate à devastação da 
floresta. “Para recuperarmos 
o estrago, temos que atingir o 
desmatamento zero em poucos 
anos e dar início a uma enorme 
restauração florestal. Preci-

samos recuperar mais de 100 
mil quilômetros quadrados no 
sul e no sudeste da Amazônia 
em uma década”, decretou o 
climatólogo da USP.

Segundo os dados mais re-
centes do Inpe, quatro estados 
foram responsáveis por 84% 
do território desmatado no pe-
ríodo de um ano: o Pará, com 
39,56% da área desmatada; 
e Mato Grosso, Amazonas e 
Rondônia lideraram na sequ-
ência, com 17,26%, 14,56% e 
12,75%, respectivamente. Veja 
a seguir os principais números 
sobre o desmatamento desde 
1988. Pois às vezes, para que 
todos entendam, é preciso, 
como versa o ditador popular, 
“desenhar”.

                     FONTE: INPE
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Pagamento do 13º do Bolsa Família está
 garantido, diz porta-voz do governo

O Bolsa Família atende atualmente cerca de 13,5 milhões de famílias que vivem em situação de 
extrema pobreza, com renda per capita de até 89 reais mensais

O porta-voz da Presidência 
da República, Otávio Rêgo Bar-
ros, afirmou, nesta quarta-feira 
20, que o pagamento do benefí-
cio extra do Bolsa Família, a ser 
creditado em dezembro, está 
totalmente garantido.

“Eu conversei com o ministro 
Osmar Terra [Cidadania], ele 
esclareceu algumas informa-
ções equivocadas em relação 
ao pagamento do 13º. Os re-
cursos financeiros existentes 
são suficientes para arcar com 
os pagamentos que têm início 
previsto para 11 de dezembro”, 
disse Rêgo Barros.

O porta-voz disse que o 
próprio Ministério da Cidadania 

poderia esclarecer a fonte dos 
recursos. Caso a reserva do 
programa Bolsa Família seja 
insuficiente, o próprio ministé-
rio pode remanejar dinheiro de 
outras áreas.

A declaração foi em res-
posta à uma reportagem do 
jornal Folha de S. Paulo, 
que apontou insuficiência de 
recursos na dotação orça-
mentária do programa, que 
é vinculado ao Ministério da 
Cidadania. Mais cedo, em 
sua conta no Twitter, o presi-
dente Bolsonaro classificou 
a reportagem como mentira 
e fake news.

Promessa de campanha 

eleitoral de Bolsonaro, o paga-
mento da 13ª parcela do Bolsa 
Família a todos os beneficiários 
do programa foi anunciada em 
outubro, com a edição da Me-
dida Provisória (MP) Nº 898. O 
adicional totaliza uma injeção 
extra de R$ 2,58 bilhões na 
economia.

O Bolsa Família atende atu-
almente cerca de 13,5 milhões 
de famílias que vivem em situ-
ação de extrema pobreza, com 
renda per capita de até 89 reais 
mensais, e de pobreza, com 
renda entre 89,01 reais e 178 
reais mensais por membro. O 
benefício médio pago a cada 
família é de 189,21 reais.
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