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Divulgação

Países querem repatriação de divisas
O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro,
José Mariano Beltrame, defendeu, ontem, uma integração
maior entre os países em ações que levem à repatriação
dos recursos desviados irregularmente. Na avaliação do secretário,
é necessário formalizar mecanismos internacionais de combate
à evasão de divisas, principalmente de recursos públicos que são
mandados para paraísos fiscais. ABr

UMA DÉCADA DE MUDANÇA Estrutura da população brasileira está diferente
2000

2010

TAXA DE FECUNDIDADE POR REGIÃO
2,38%
1,7%

NÚMERO DE FILHOS POR MULHER

56,4%
49,4%

CASAIS COM FILHOS
13%
17,7%
11,6%
12,2%
1,5%
1,8%
1,7%
3,1%

CASAIS SEM FILHOS
MULHERES SOZINHAS COM FILHOS
HOMENS SOZINHOS COM FILHOS
POPULAÇÃO DIVORCIADA
POPULAÇÃO CASADA

POPULAÇÃO VIÚVA 4,6%
5,0%

37,0%
34,8%

28,6%
36,4%

MORAM COM DUAS OU MAIS PESSOAS SEM PARENTESCO

Região Nordeste
2,69% 2,06%

54,8%
55,3%

Região Sudeste
2,10% 1,70%
Região Sul
2,24% 1,78%
Região Centro-Oeste

MORAM COM DUAS OU MAIS PESSOAS COM PARENTESCO
FAMÍLIAS CHEFIADAS POR HOMENS

62,7%
22,2%

FAMÍLIAS CHEFIADAS POR MULHERES

90,5%
87,2%
77,8%

37,3%

DOMICÍLIOS FORMADOS POR UNIÃO ENTRE DOIS HOMENS
Fonte: IBGE

2,25% 1,92%

PESSOAS QUE RESIDEM EM REGIÕES NÃO
NATURAIS AO NASCIMENTO, EM 2010
NORDESTE

DOMICÍLIOS FORMADOS POR CASAIS GAYS 0,1% DO TOTAL
DOMICÍLIOS FORMADOS POR UNIÃO ENTRE DUAS MULHERES

56,2%

SUDESTE

0%

18%
10,7%

SUL

53,8%

CENTRO-OESTE

0%

0
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3,16% 2,47%

9,2%
12,1%
0,3%
0,70%

PESSOAS QUE MORAM SOZINHAS

Gabriela Murno
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Região Norte

POPULAÇÃO SOLTEIRA
UNIÃO CONSENSUAL

Presidente confirma a decisão
ao inaugurar a Hidrelétrica de
Estreito na fronteira de MA e TO

TOTAL BRASIL
2000
2,38%
2010
1,90%
2000

400

46,2%

60

14%
0

80

10

20

30

40

50

60

100

Retorno do Sudeste
para Nordeste diminui
Migrantes nordestinos representam 53% da população formada por is.
17,8 milhões de brasileiros que vivem fora de sua região de origem a
O Censo 2010 revelou que começa a perder força a migração de
retorno do Sudeste para o Nordeste. Pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
baseada no Censo 2010, mostra
que 9,5 milhões de nordestinos
migrantes são maioria (53%) entre os 17,8 milhões de pessoas
que residem em região diferente da que nasceram, sendo 66%
no Sudeste.
De acordo com a pesquisa
Nupcialidade, Fecundidade e
Migração, o Sudeste também é
o principal destino de 66% dos
600 mil estrangeiros que moravam no Brasil no ano do levantamento, seguido da Região Sul.
Entre os migrantes nordestinos,
as regiões Norte e Centro-Oeste
também foram escolhidas, com
a busca por melhores oportunidades econômicas.
Somente nos cinco anos anteriores ao censo, 828 mil de pessoas partiram do Nordeste com
direção ao Sudeste, enquanto
que 386 mil fizeram o caminho
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inverso. Um terço tinha entre
60 e 69 anos.
O Distrito Federal, Rondônia,
Roraima e Mato Grosso são as
unidades da Federação com os
menores percentuais de residentes naturais. De acordo com o
técnico do IBGE Marden Campos, com exceção do Distrito Federal, cujas principais atividades econômicas são os serviços
e o funcionalismo público, nas
demais a agroindústria é a responsável por atrair mão de obra.
A pesquisa também informa
que de todos os migrantes oriundos de estados do Nordeste, a
maioria, com exceção dos naturais do Maranhão, tinham São
Paulo, no Sudeste, como desti-
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A região Sudeste
é o principal destino
de 66% dos 600 mil
estrangeiros que
residem no Brasil,
seguido do Sul
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no. Ao lado do Rio de Janeiro, o
estado tem um dos contingentes mais altos de não naturais.
Minas Gerais e a Bahia tinham a
maior população vivendo fora
de seus limites — 7 milhões.
“Entre as décadas de 1950 e
1970 havia uma migração massiva do Nordeste para o Sudeste.
No fim do século, na década de
1990, o IBGE observou forte migração de retorno (volta para casa), do Sudeste para o Nordeste.
Hoje, essa migração de retorno
vem perdendo força. Ainda há,
mas não é tão grande como já
foi”, destaca Marden Campos.
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Dilma garante queda
no preço da energia

ed

A presidente Dilma Rousseff reafirmou ontem sua promessa de
reduzir o preço da tarifa de energia para consumidores e indústria a partir de janeiro do ano
que vem durante evento de
inauguração da usina hidrelétrica de Estreito, localizada na divisa entre os estados do Maranhão e Tocantins.
“Pagamos toda a universalização, então uma parte do que a
recolhíamos para fazer isso está
sendo devolvido para o povo. É
por isso que vamos reduzir a
conta de luz em janeiro”, disse.
Em seu discurso, a presidente
mencionou os esforços do governo para estabilizar a oferta de
energia, evitando o racionamento, e ainda defendeu as vantagens da hidreletricidade na matriz energética brasileira, por
ser uma fonte renovável na produção do insumo.
Em outro evento, realizado
no Rio de Janeiro, o presidente
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, também confirmou a queda nas tarifas de energia, dizendo que a não renovação dos contratos de concessão de 14 usinas
não deverá afetar a previsão de
redução média de até 20% nas
tarifas de energia elétrica.
“O cálculo feito pelo governo é aproximado, tem certa gordura. Por enquanto, seguimos
trabalhando com o percentual

anunciado pela presidente. Não
há modificação”, garantiu, em
entrevista, após realizar palestra sobre a matriz energética
brasileira, na Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (Amcham Rio).
Sobre a ameaça da Cemig
(Companhia Energética de Minas Gerais) de entrar na justiça
para garantir a renovação da
concessão de três hidrelétricas
segundo as regras antigas, Tolmasquim classificou como negativa, mas frisou que este é
um direito da empresa. “Acho
que devemos evitar ao máximo
a judicialização, que é sempre
indesejável. Mas é um direito
da empresa ir à Justiça. O nosso desejo é que a questão possa
ser resolvida de maneira amigável”, afirmou.
Na segunda-feira, a Cemig
apresentou o pedido de renovação da concessão de 18 hidrelétricas. “Dá para entender o descontentamento com as novas regras de renovação das concessões, mas uma hidrelétrica é
um bem público, que precisa
voltar para a União. Está na lei
que o governo pode estabelecer
novas bases para novos contratos”, completou o presidente
da EPE. Tolmasquim ponderou
que ao traçar novas regras para
o setor elétrico, o governo está
fazendo o necessário para aumentar a competitividade da indústria nacional.
De acordo com ele, as empresas interessadas em renovar
suas concessões terão um mês,
a partir de 1º de novembro, para
resolver com os acionistas se assinam ou não o contrato. ■
Roberto Stuckert Filho/PR

Estrangeiros

O número de imigrantes cresceu
63% em 10 anos, mostra o levantamento do IBGE. Aproximadamente 455 mil pessoas imigraram
para o Brasil, enquanto 279 mil foram registradas pela pesquisa de
2000 - um aumento de 63%. O
país de origem da maioria dos estrangeiros que residem no país é
os Estados Unidos (17,6%), seguido do Japão (13,7%). ■ ABr

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 7.

Dilma disse que governo se empenhou para evitar o racionamento

