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Internacional Sem exageros
Obama diz que não é
preciso enviar avião para
deter delator. Pág. A16

O impacto da imigração sobre o déficit
federal é objeto de um debate agita-
do. Isso porque os economistas dis-

cordam quanto ao que medir. Eles concor-
dam, porém, que a imigração é ótima para
gerar receita e para a produtividade dos pró-
prios imigrantes e produz um benefício lí-
quido para a economia inteira, mesmo que
haja perdas.

A lei de imigração provavelmente terá um
impacto fiscal positivo, reduzindo o déficit
em centenas de bilhões de dólares. Segundo
um estudo recente, a legislação aprovada
no Senado produziria uma redução do défi-
cit de US$ 200 bilhões nos próximos dez
anos e de US$ 700 bilhões na década poste-
rior – uma fração da economia geral, que
provavelmente excederá os US$ 400 tri-
lhões nos próximos 20 anos.

A redução do déficit viria porque, apesar
do aumento das despesas, a receita também
cresceria. Em uma década, o governo de-
sembolsaria US$ 262 bilhões adicionais em
programas como o Medicaid, mas a receita
aumentaria em até US$ 450 bilhões com a

formalização de uma parcela da população.
É importante observar que a lei impede

imigrantes como trabalhadores sem docu-
mentos de receber vários benefícios do go-
verno por anos. O que ajudaria a manter os
custos baixos. E vale notar que, para os es-
pecialistas, o impacto econômico de modo
geral será significativo, aumentando o por-
te da mão de obra, elevando os salários mé-
dios em longo prazo, fomentando o investi-
mento de capital e aumentando a produtivi-
dade.

A análise feita pela Heritage Foundation,
ao contrário, sustenta que os novos imigran-
tes legalizados se beneficiarão de uma gran-
de variedade de serviços públicos – nem to-

dos inseridos no orçamento federal – que
excederiam em muito os tributos pagos pe-
los imigrantes. Embora a análise indique
que, num período provisório “os tributos
pagos pelos imigrantes aumentariam mais
do que os benefícios oferecidos pelo gover-
no”, a Heritage Foundation prevê que a dis-
ponibilidade de benefícios médicos e aju-
das sociais com base na renda do beneficiá-
rio para os imigrantes que não estão legali-
zados implicariam um custo fiscal líquido
de US$ 106 bilhões ao ano, juntamente com
uma carga de US$ 160 bilhões anuais para
custear a Previdência Social e o Medicare
quando os imigrantes se aposentarem. / TRA-
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Senado dos EUA aprova lei de imigração
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Para especialistas,
imigrantes ampliarão
despesas e receitas

Portal. Republicano
e democrata divergem
sobre lei (em inglês)

WASHINGTON

O Senado dos EUA, de predo-
minância democrata, apro-
vou ontem o projeto de refor-
ma imigratória no país – de-
fendido pelo presidente ame-
ricano, Barack Obama – por
68 votos a favor e 32 contra.
Com a decisão, 11 milhões de
estrangeiros que vivem ilegal-
mente no país poderão obter
cidadania. A lei, considerada a
mais importante sobre o te-
ma em 25 anos, será enviada à
Câmara dos Deputados, domi-
nada por republicanos.

Anteriormente, senadores

que apoiam a reforma nas leis
de imigração diziam que ti-
nham 70 votos em favor do
projeto, afirmando que, com
tal resultado, a pressão sobre a
ala conservadora da Câmara
para sua aprovação entre os de-
putados seria maior. Mesmo
sem alcançar esse número, se-
nadores favoráveis à legisla-
ção ficaram satisfeitos com o
resultado da votação, que, se-
gundo eles, demonstrou o
apoio bipartidário ao projeto.

A nova lei prevê o investi-
mento de US$ 46 bilhões para
melhorar as condições de segu-
rança nas fronteiras dos EUA

e o sistema de emissão de vis-
tos de entrada ao país. Na se-
gunda-feira, o Senado havia
aprovado uma emenda impor-
tante para o projeto, abrindo
caminho para a votação de on-
tem.

A alteração determinou a du-
plicação da quantidade de
agentes de patrulheiros de

fronteira, o aumento da exten-
são do muro já existente entre
EUA e México – por onde pas-
sa o principal fluxo de imigra-
ção ilegal aos território ameri-
cano – em 1,1 mil quilômetros
e a destinação de bilhões de
dólares para a compra de equi-
pamentos de vigilância como
aviões não tripulados e rada-
res, além de outros aparelhos
para detectar a presença de
imigrantes ilegais.

Aprovações. Em uma rara de-
monstração de coesão biparti-
dária, 14 dos 46 senadores repu-
blicanos votaram em favor da

nova lei, juntamente com os 52
democratas que compõem a Ca-
sa. O otimismo sobre sua possí-
vel aprovação entre os deputa-
dos, porém, foi amenizado pelo
presidente da Câmara, o repu-
blicano John Boehner. “Fare-
mos nossa própria lei, que refli-
ta a vontade da nossa maioria”,
afirmou o conservador.

Há expectativa de que, após
passar por análises, alterações e
votação dos deputados america-
nos, a legislação seja dura em
relação à vigilância das frontei-
ras e à descoberta de imigrantes
que residem ilegalmente nos
EUA. “A reforma imigratória

tem de ser fundamentada em se-
gurança de fronteira real”, disse
Boehner.

A votação no Senado ocorreu
diante de diversos apoiadores
que trabalharam décadas pela
aprovação de um projeto seme-
lhante e lotavam a Casa. Mais
de cem filhos de imigrantes ile-
gais, que foram trazidos aos
EUA pelos pais, se abraçaram
quando a legislação foi aprova-
da – pois estão entre os princi-
pais beneficiados. “Hoje (on-
tem), o Senado fez seu traba-
lho. Agora, a função da Câmara
é fazer o mesmo”, disse Obama.
/ AP e REUTERS

Avanço lento. Com a votação, a mais importante sobre o tema dos últimos 25 anos, 11 milhões de estrangeiros que vivem hoje na
ilegalidade devem ganhar oportunidade de obter cidadania; projeto defendido por Obama foi enviado à Câmara, que pode modificá-lo
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




