
A presidente Dilma Rousseff rea-
firmou ontem sua promessa de
reduzir o preço da tarifa de ener-
gia para consumidores e indús-
tria a partir de janeiro do ano
que vem durante evento de
inauguração da usina hidrelétri-
ca de Estreito, localizada na di-
visa entre os estados do Mara-
nhão e Tocantins.

“Pagamos toda a universaliza-
ção, 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 gover-
no para estabilizar a oferta de
energia, evitando o racionamen-
to, e ainda defendeu as vanta-
gens da hidreletricidade na ma-
triz energética brasileira, por
ser uma fonte renovável na pro-
dução do insumo.

Em outro evento, realizado
no Rio de Janeiro, o presidente
da Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE), Maurício Tolmas-
quim, também confirmou a que-
da nas tarifas de energia, dizen-
do que a não renovação dos con-
tratos 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 gover-
no é aproximado, tem certa gor-
dura. Por enquanto, seguimos
trabalhando com o percentual

anunciado pela presidente. Não
há modificação”, garantiu, em
entrevista, após realizar pales-
tra sobre a matriz energética
brasileira, na Câmara de Comér-
cio Americana do Rio de Janei-
ro (Amcham Rio).

Sobre a ameaça da Cemig
(Companhia Energética de Mi-
nas Gerais) de entrar na justiça
para garantir a renovação da
concessão de três hidrelétricas
segundo as regras antigas, Tol-
masquim classificou como ne-
gativa, 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 nos-
so desejo é que a questão possa
ser resolvida de maneira amigá-
vel”, afirmou.

Na segunda-feira, a Cemig
apresentou o pedido de renova-
ção da concessão de 18 hidrelé-
tricas. “Dá para entender o des-
contentamento com as novas re-
gras de renovação das conces-
sões, 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 contra-
tos”, completou o presidente
da EPE. Tolmasquim ponderou
que ao traçar novas regras para
o setor elétrico, o governo está
fazendo o necessário para au-
mentar a competitividade da in-
dústria nacional.

De acordo com ele, as empre-
sas interessadas em renovar
suas concessões terão um mês,
a partir de 1º de novembro, para
resolver com os acionistas se as-
sinam ou não o contrato. ■

O Censo 2010 revelou que come-
ça a perder força a migração de
retorno do Sudeste para o Nor-
deste. Pesquisa divulgada on-
tem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
baseada no Censo 2010, mostra
que 9,5 milhões de nordestinos
migrantes são maioria (53%) en-
tre os 17,8 milhões de pessoas
que residem em região diferen-
te 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 mora-
vam no Brasil no ano do levanta-
mento, seguido da Região Sul.
Entre os migrantes nordestinos,
as regiões Norte e Centro-Oeste
também foram escolhidas, com
a busca por melhores oportuni-
dades econômicas.

Somente nos cinco anos ante-
riores ao censo, 828 mil de pes-
soas partiram do Nordeste com
direção ao Sudeste, enquanto
que 386 mil fizeram o caminho

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 residen-
tes naturais. De acordo com o
técnico do IBGE Marden Cam-
pos, com exceção do Distrito Fe-
deral, cujas principais ativida-
des econômicas são os serviços
e o funcionalismo público, nas
demais a agroindústria é a res-
ponsável por atrair mão de obra.

A pesquisa também informa
que de todos os migrantes oriun-
dos de estados do Nordeste, a
maioria, com exceção dos natu-
rais do Maranhão, tinham São
Paulo, no Sudeste, como desti-

no. Ao lado do Rio de Janeiro, o
estado tem um dos contingen-
tes 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 massi-
va do Nordeste para o Sudeste.
No fim do século, na década de
1990, o IBGE observou forte mi-
gração de retorno (volta para ca-
sa), 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.

Estrangeiros
O número de imigrantes cresceu
63% em 10 anos, mostra o levan-
tamento do IBGE. Aproximada-
mente 455 mil pessoas imigraram
para o Brasil, enquanto 279 mil fo-
ram registradas pela pesquisa de
2000 - um aumento de 63%. O
país de origem da maioria dos es-
trangeiros que residem no país é
os Estados Unidos (17,6%), segui-
do do Japão (13,7%). ■ ABr
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Países querem repatriação de divisas

Retorno do Sudeste
para Nordeste diminui

Divulgação

Roberto Stuckert Filho/PR

A região Sudeste
é o principal destino
de 66% dos 600 mil
estrangeiros que
residem no Brasil,
seguido do Sul

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

Migrantes nordestinos representam 53% da população formada por
17,8 milhões de brasileiros que vivem fora de sua região de origem

Dilmadisseque governoseempenhou paraevitaro racionamento

UMA DÉCADA DE MUDANÇA Estrutura da população brasileira está diferente
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Text Box
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