
Fundação Getulio Vargas Veículo: GaúchaZH - RS Data: 11/08/2020
Tópico: FGV Social Página: 14:12:27 Editoria: Notícias

      

O mistério de Colorado, terceira cidade com maior renda no RS
Clique aqui para ver a notícia no site

Em estudo nacional, município de 3.744 habitantes aparece em 31º lugar

O estudo da FGV Social sobre a renda média de Estados, cidades e até bairros trouxe surpresas,
inclusive para o Rio Grande do Sul. Um dos nomes que apareceu no mapa foi Colorado – não o time, nem
o Estado americano que foi alvo de uma corrida do ouro no final do século 19, mas o município de 3.744
habitantes no Planalto, norte do RS, vizinho de Carazinho e Não-Me-Toque.

No ranking nacional, Colorado está em 31º lugar e é a terceira cidade com maior renda média no Rio
Grande do Sul. Lá, a média é de R$ 2.331,66. O levantamento de Marcelo Neri, diretor da FGV Social,
consideram os rendimentos declarados no Imposto de Renda da Pessoa Física dividido pelo total da
população. Conforme Neri, o critério de contabilizar os declarantes de IR ajuda a definir uma "linha de
riqueza" no Brasil.

Ivan César de Bortoli, secretário de Administração e Planejamento do município, assegura que não foi
surpreendido pela informação. Argumenta que a produção agropecuária local tem alta produtividade e
lembra que a cidade é conhecida como "berço da mecanização agrícola" no Estado. Isso não quer dizer,
afirma, que só existam grandes propriedades rurais na localidade.

– As áreas vão de 50 a 150 hectares, na maioria. Existem algumas de mil hectares, mas são umas
poucas – diz De Bortolli.

O município tem ainda uma unidade de produção de leitões da Alibem e uma pequena indústria, conforme
o secretário com cerca de 40 funcionários. De Bortolli acrescenta que os moradores da cidade são, em
grande parte, descendentes de alemães e italianos. Observa ainda que não há bolsões de pobreza no
pequeno município, o que contribui para não reduzir a média de renda.
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