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São Paulo deixa de ser a "locomotiva do Brasil"

Saiu no Blog Limpinho e Cheiroso e blog Conversa Afiada

Governo demotucano: São Paulo não é mais o estado mais rico do Brasil

Os quatrocentões paulistas, que gostam de dizer que o estado é a “locomotiva do Brasil”, não

poderão mais usar essa expressão. Segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas, depois de

mais de 16 anos de gestão demotucana, São Paulo foi ultrapassado por Santa Catarina e Rio de

Janeiro na condição de estado que tem a maior renda média. Por sua vez, no governo Lula, o

País conseguiu reduzir a pobreza em 50,64%. A pesquisa também mostra que, de 2002 a 2010,

os maiores ganhos reais de renda foram em grupos tradicionalmente excluídos. O Limpinho

reproduz texto publicado no Portal G1. O editor deveria estar dormindo quando deixou sair uma

matéria dessas.

FGV: Taxa de desigualdade no Brasil atinge mínima histórica

Desigualdade é a menor desde que começou a pesquisa, em 1960

A taxa de desigualdade no Brasil caiu à mínima histórica no final de 2010, segundo estudo

divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (CPS/FGV) na terça-feira,

dia 3. Em oito anos – de dezembro de 2002 a dezembro de 2010 –, o País conseguiu reduzir a

pobreza em 50,64%, de acordo com a pesquisa “Desigualdade de Renda da Década”.

“Em oito anos, no governo Lula, foi feito o que era previsto para 25 anos, de acordo com a Meta

do Milênio da Organização das Nações Unidas, que era reduzir a pobreza em 50% de 1990 até

2015”, ressaltou o economista Marcelo Neri, coordenador do CPS/FGV.

A taxa de desigualdade, medida pelo índice de Gini, ficou em 0,5304 em 2010, a menor desde

1960, quando começou a pesquisa. Quanto mais perto de 1, mais desigual é o país. “Os

principais motivos para isso foram, principalmente, a educação e, em menor parte, os

programas sociais”, explicou Neri.

Entretanto, o economista diz que, quando comparado com outros países, ainda é “estupidamente

alto, porém menor do que antes” o nível de desigualdade no Brasil. “Se é uma má notícia que a

nossa desigualdade ainda é alta, a boa notícia é que ela deve cair. O que os dados mostram é

que a queda continua”, destacou.

Renda dos mais pobres cresceu mais do que dos mais ricos

De acordo com a pesquisa, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE), a renda dos 50% mais pobres no

Brasil cresceu 52,59%, entre 2001 e 2009, enquanto a renda dos 10% mais ricos do País cresceu

12,8%. Isso significa dizer que a renda da classe baixa teve crescimento de 311% na

comparação com os mais abastados.

Marcelo Neri também destacou conclusões da pesquisa que, para ele, foram inesperadas. “Fiquei

muito surpreso com os dados”, disse o economista, ao mostrar que, de 2001 a 2009, os

analfabetos obtiveram ganhos de 47%, enquanto quem tem nível superior teve queda de 17% na

renda. No mesmo período, as pessoas de cor preta ganharam aumentos na renda de 43%,

enquanto os brancos tiveram 21% de alta. Já as mulheres tiveram ganho na renda de 38%,

contra 16% dos homens. “O que está ‘bombando’ é o mercado da base: empregadas
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domésticas, trabalhadores da construção civil, agricultores”, ressaltou, em tom informal, o

economista.

São Paulo não é o mais rico e Maranhão, o mais pobre

A pesquisa mostrou que os chamados “grotões” brasileiros estão em alta, já que entre 2001 e

2009 os “maiores ganhos reais de renda foram em grupos tradicionalmente excluídos”. Segundo

o estudo, Alagoas é, hoje, o estado com a pior renda média per capita do país. E, no mesmo

período, o Maranhão, que era o estado mais pobre, teve ganhos na renda da população de 46%.

Já os estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro passaram São Paulo na condição dos que

tem a maior renda média. “A migração do Nordeste para o Sudeste diminuiu bastante, com o

inchaço das grandes cidades. O campo está se tornando mais atrativo”, observou Neri.

Em 30 anos, Brasil pode estar equiparado aos EUA

O coordenador da pesquisa explicou que o Brasil ainda “vai demorar uns 30 anos para ter um

nível de desigualdade parecido com o dos Estados Unidos”, que, segundo Neri, está em 0,42.

“Apesar de a economia brasileira não estar crescendo tanto, a renda dos mais pobres cresce em

patamares chineses, enquanto a dos mais ricos está estagnada”, comparou Neri.

Entretanto, para o economista, a tarefa agora é mais complicada. “Vamos ter mais dificuldades

para erradicar, pois esta terça parte que falta é o núcleo da pobreza no País”, explicou.

Para a próxima década, Marcelo Neri afirma que é preciso melhorar a qualidade da educação,

continuar investindo em programas sociais e realizar obras de saneamento básico. “E é preciso

fazer mais com menos recursos, pois não podemos aumentar mais ainda a nossa carga

tributária”, acrescentou.

“As razões de meu otimismo são proporcionais ao tamanho dos problemas que temo hoje. A

escolaridade no Brasil é ridícula, por isso acho que ainda temos muito a avançar”, finalizou.

Comentar como: Selecionar perfil...

Postar comentário  Visualizar

Criar um link

0 comentários:

Postar um comentário

Links para esta postagem

powered by

MINHA LISTA DE BLOGS

Conversa Afiada

SUSreal

Olhar Cristao

Verbologia

Todos contra as drogas

MPconsenso

Vianópolis Notícias

Blog GP

NÚMERO DE VISITANTES

1 5 2 6 3

►  2007 (28)

►  2008 (43)

►  2009 (26)

►  2010 (249)

▼  2011 (124)

►  Janeiro (24)

►  Fevereiro (29)

►  Março (23)

►  Abril (28)

▼  Maio (20)

►  Mai 02 (2)

►  Mai 04 (2)

►  Mai 05 (4)

►  Mai 06 (3)

►  Mai 07 (1)

►  Mai 09 (2)

►  Mai 10 (1)

▼  Mai 11 (4)

Educação ambiental em
Nerópolis: lei sai do
papel ...

Vereador denuncia venda
de área pública

São Paulo deixa de ser a
"locomotiva do Brasil"

Ser Natureza: Matinha do
Monjolo começa a ser
cerc...

►  Mai 12 (1)

ARQUIVO DE POST

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=8736388921794767299&postID=3452863560089822053
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8736388921794767299&postID=3452863560089822053&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8736388921794767299&postID=3452863560089822053&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8736388921794767299&postID=3452863560089822053&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8736388921794767299&postID=3452863560089822053&target=facebook
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8736388921794767299&postID=3452863560089822053&target=orkut
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8736388921794767299&postID=3452863560089822053&target=buzz
http://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=8736388921794767299&postID=3452863560089822053&blogspotRpcToken=3699961
http://www.blogger.com/blog-this.g
http://www.ambientelivre.com/2011/05/ser-natureza-matinha-do-monjolo-comeca.html
http://www.ambientelivre.com/2011/05/vereador-denuncia-venda-de-area-publica.html
http://www.ambientelivre.com/
http://www.ambientelivre.com/feeds/3452863560089822053/comments/default
http://www.youtube.com
http://www.conversaafiada.com.br
http://susreal.blogspot.com/
http://olharcristao.blogspot.com/
http://verbologia.com
http://vianopoliscd.blogspot.com/
http://mpconsenso.wordpress.com
http://vianopolisnoticias.blogspot.com/
http://www.wankesleandro.com/
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2007-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&updated-max=2008-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&max-results=28
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&max-results=43
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&max-results=26
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&max-results=50
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&updated-max=2012-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&max-results=50
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&updated-max=2011-02-01T00%3A00%3A00-02%3A00&max-results=24
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2011-02-01T00%3A00%3A00-02%3A00&updated-max=2011-03-01T00%3A00%3A00-03%3A00&max-results=29
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2011-03-01T00%3A00%3A00-03%3A00&updated-max=2011-04-01T00%3A00%3A00-03%3A00&max-results=23
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2011-04-01T00%3A00%3A00-03%3A00&updated-max=2011-05-01T00%3A00%3A00-03%3A00&max-results=28
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/search?updated-min=2011-05-01T00%3A00%3A00-03%3A00&updated-max=2011-06-01T00%3A00%3A00-03%3A00&max-results=20
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/2011_05_02_archive.html
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/2011_05_04_archive.html
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/2011_05_05_archive.html
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/2011_05_06_archive.html
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/2011_05_07_archive.html
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/2011_05_09_archive.html
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/2011_05_10_archive.html
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/2011_05_11_archive.html
http://www.ambientelivre.com/2011/05/educacao-ambiental-em-neropolis-lei-sai.html
http://www.ambientelivre.com/2011/05/vereador-denuncia-venda-de-area-publica.html
http://www.ambientelivre.com/2011/05/ser-natureza-matinha-do-monjolo-comeca.html
javascript:void(0)
http://www.ambientelivre.com/2011_05_12_archive.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


MP-GO realiza Operação Propina Verde para apurar fraudes na área ambiental
A partir das 6 horas desta terça-feira (14/12), o Ministério Público de Goiás (MP-GO), em conjunto com as Polícias Civil e Militar, desenc...

Resolução Conama diminuiu a zona de amortecimento de UCs sem plano de manejo
Fonte: MMA Ana Flora Caminha Confira aqui o texto: minuta da resolução Em sua 100ª reunião ordinária, o plenário do Conselho Naci...

Operação Sexto Mandamento: Não Matarás!
ABN News Entrevista coletiva sobre a Operação Sexto Mandamento foi realizada na tarde desta terça-feira (15), na sede da
Superintendência...

Crimes contra a natureza
Pessoas 'se sujam' com petróleo no Golfo do México   A responsabilidade é de todos. Vários crimes contra a natureza são dolorosamente
me...

Propina liberava desmatamento
Fonte: Jornal O Popular, por Malu Longo e Deire Assis O Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público (MP) estadual e a
P...

Suspenso processo eletrônico
O sistema Projudi do Poder Judiciário do TJGO, desde sua implantação, tem causado inúmeros desconfortos aos usuários
(população, advogado...

Operação Sexto Mandamento prende militares em Goiás
A partir de uma série de denúncias sobre a existência de grupos de extermínio em vários Estados brasileiros, e com base em investigações
i...

TJGO mantém liminar em desfavor da Associação Vale do Sol
17.05.2010. A 4ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia propôs ação civil pública em face de ASSOCIAÇÃO VALE DO SOL, MALONI
PINTO DA ...

Ministério Público de Goiás retoma discussão da queima da cana no Estado
Em meio aos noticiários nacionais dos focos de incêndio que estão consumindo o Estado de Goiás, nos últimos meses de 2010, a
coordenadora...

Ser Natureza: PUC-GO apresenta estudos para frentes de trabalho em Goianira
Estagiários da PUC-Goiás, acompanhados da professora orientadora Oyana dos Santos, apresentaram nesta terça-feira
(1°/3) os resultados dos...
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