
4 gerais Belém, terça-feira, 21 de janeiro de 2020

D esde sábado (18), 
923.314 famílias em 
situação de extrema 

pobreza ou vulnerabilida-
de social no Pará, a maioria 
em Belém, estão recebendo 
os benefícios do Bolsa Fa-
mília. Neste mês, primeiro 
pagamento de 2020, o Mi-
nistério da Cidadania está 
repassando ao Estado R$  
187.357.920,00, o que equiva-
le, em média, R$ 202,92 para 
cada família. O pagamento 

segue até o próximo dia 31.
Em todo o País, o repasse 

total é de R$ 2.526.570.558,00 
para complementar renda de 
13.228.015 famílias de baixa ren-
da - R$ 191,00 por família, em 
média. A garantia de uma renda 
mínima destinada à sobrevivên-
cia é característica do programa, 
segundo aponta o ministro da 
Cidadania, Osmar Terra.

“Nós seguimos fazendo o 
pente-fino no programa, remo-
vendo quem não precisa. Assim, 

podemos garantir que famílias 
realmente necessitadas tenham 
acesso ao benefício”. Ainda se-
gundo o ministro, o governo 
estuda melhorias no Programa. 
“Estamos discutindo a possibi-
lidade de mudar para melhor. 
Não queremos tirar o benefício 
de quem precisa, mas vamos 
estimular a geração de emprego 
e renda, além de garantir educa-
ção de qualidade para as crian-
ças. Afinal, essas são prioridades 
do nosso governo.”

No geral, o Pará é o sétimo 
Estado com o maior número 
de beneficiários, atrás da Bahia 
(1.747.925 famílias), São Paulo 
(1.393.425 famílias), Pernambu-
co (1.125.559), Ceará (1.013.000), 
Minas Gerais (982.791) e Ma-
ranhão (926.925). Em toda a 
região Norte, 1.700.986 famílias 
complementarão a renda atra-
vés do programa este mês, com 
volume financeiro total de R$ 
360.511.756,00 - 211,94.

Dentre os municípios do Esta-

do, Belém é o que aparece com o 
maior número de famílias bene-
ficiárias em novembro, 114.699, 
e repasse correspondente de R$  
18.043.788,00 - valor individu-
al médio de R$ 157,31. Na se-
quência aparece Ananindeua 
(29.675 famílias e repasse total 
de R$ 4.122.506,00); Abaetetu-
ba (33.775 e R$ 6.991.012,00); 
Santarém (26.746 e R$ 
5.323.995,00), Cametá (19.456 
e R$ 3.961.951,00) e Breves 
(16.734 e R$  3.981.892,00).
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