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Brasília-DF, 16 de novembro de 2011 

 

Orçamento 2012: servidores disputam R$ 13,5 bilhões 
 

Ao deixar a possibilidade de negociação aberta no relatório preliminar do Orçamento de 2012, o 

Congresso Nacional empurrou mais uma vez a decisão sobre os reajustes dos servidores públicos. O 

relatório final só será votado em 19 de dezembro e, até lá, os trabalhadores vão ter de brigar por uma 

verba total de R$ 13,5 bilhões, disputada também por estados exportadores que exigem a compensação de 

tributos da antiga lei Kandir — algo em torno de R$ 3,9 bilhões— e por autores de emendas de iniciativa 

popular, entre outras demandas. 

 

Essa verba de R$ 13,5 bilhões é decorrente de uma reestimativa das receitas feita pelos parlamentares, da 

ordem de R$ 26,1 bilhões. O problema é que o cenário econômico aponta até para uma menor arrecadação 

para 2012 em relação ao que o governo já tinha inserido na proposta orçamentária original por causa da 

turbulência externa.  

 

Nada para o Judiciário 
Os servidores públicos ficaram com o pires na mão nesta quinta-feira (10/11) durante a votação do parecer 

preliminar do Orçamento de 2012. Embora tenha deixado a possibilidade de negociação aberta, o relatório 

do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) não especificou um percentual a ser concedido aos funcionários 

do Judiciário. Os deputados chegaram a discutir a destinação de R$ 1,4 bilhão para o pagmento de duas 

parcelas do aumento dos servidores, mas a proposta foi rejeitada.  

 

Agora, as bancadas terão do dia 14 ao 23 de novembro para apresentar emendas à proposta orçamentária. 

Os relatórios setoriais serão votados no dia 7 de dezembro e o geral, no dia 19. Para os aposentados e 

pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima do salário mínimo, 

também consta no texto apenas que haverá negociação entre as centrais sindicais e o governo federal.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Câmara prepara novo aumento para seus servidores 
Novo plano de carreira e gratificações pendentes devem custar mais de R$ 500 milhões. Menos de dois 

anos após obterem 40% de reajuste, funcionários da Casa poderão receber aumento de até 39%. 

 

Um ano e meio depois de obterem um aumento de até 40%, os 15.068 servidores da Câmara podem 

conseguir outro, desta vez de até 39%. A negociação não está fechada, porque os deputados acertam 

detalhes com o sindicato da categoria, que inclui o pagamento de uma dívida de gratificações pendentes 

desde janeiro deste ano. Só o novo plano de carreira custará R$ 207 milhões por ano, cerca de 7% a mais 

na folha de pagamento da Casa.  

 

Além disso, a diferença nas gratificações de representação (GR) soma um débito de aproximadamente R$ 

300 milhões. A justificativa para um novo aumento é que o anterior não deu certo e que, ainda assim, a 

atual proposta não equipara os rendimentos na Câmara aos do Senado. 

 

Segundo o relator do Projeto de Lei 2167/11, Paulinho da Força (PDT-SP), o aumento mínimo será de 

20% e o máximo, de 39%. Ele informa que os maiores salários terão os menores reajustes. O plano 
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aprovado no ano passado elevou os rendimentos de nível superior para até R$ 17 mil. Com os 20% 

anunciados por Paulinho, esse salários devem chegar a R$ 20.400 por mês. 

 

Isso não significa que a Câmara não pague salários acima do teto constitucional, hoje fixados em R$ 

26.723. Quando a Justiça Federal ordenou o corte no pagamento de rendimentos extras, em julho, dois 

funcionários da Casa, um deles aposentado, recorreram reclamando do salário a menor.  

 

Depois o Tribunal Regional Federal da 1ª Região acabou suspendendo a primeira decisão, o que ainda será 

julgada. Assim como o Senado, a Câmara sustenta que cumpre a lei porque os cargos comissionados, que 

integram os vários ―penduricalhos‖ nos contracheques, não deveriam entrar na conta do teto 

constitucional. 

 

O projeto de lei eleva os salários dos servidores efetivos e dos ocupantes de cargos de natureza especial 

(CNE). Agora, os secretários parlamentares, que são cargos comissionados assim como os CNEs, poderão 

ter reajustes. Em 2010, ficaram sem nada. Porém, o reajuste deles depende de acerto pessoal com o 

deputado para o qual trabalham e deve ficar dentro da verba de R$ 60 mil disponível para cada gabinete.  

 

Pelo menos por enquanto, o projeto não fala em aumentar essa verba, que, no passado, foi reajustada por 

decisão da Mesa. Sem reajuste da verba, não há impacto orçamentário com mudanças para os secretários 

parlamentares. 

 

Vinculação 

A proposta também acaba com a vinculação entre os salários dos deputados e dos servidores. A 

Gratificação de Representação (GR) pode dar ao funcionário até 30% do rendimento do deputado. Este 

ano, o salário dos parlamentares subiu de R$ 16 mil para R$ 26.723, mas os servidores da Câmara não 

ganharam a diferença. No Senado, também não, mas porque o plano de carreira aprovado em 2010 já tinha 

quebrado esse vínculo. 

 

De acordo com Paulinho, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo (Sindilegis) aceita acabar com a 

GR atrelada à remuneração dos políticos, desde que a Câmara pague o ―esqueleto‖ dos R$ 300 milhões 

acumulados este ano. Caso não haja o pagamento da dívida e o plano seja aprovado, os funcionários 

ameaçam recorrer à Justiça para endurecer com a direção da Câmara. 

 

O presidente da Casa, Marco Maia (PT-RS), concorda com o pagamento do ―esqueleto‖, mas, assim como 

dirigentes de recursos humanos ouvidos pelo Congresso em Foco, entende que não existe dinheiro para 

fazer isso agora. ―Isso a Câmara vai ter que pagar um dia. É lei. Tem de ser pago‖, afirmou ele ao site na 

semana passada. 

 

O projeto foi feito pela Mesa Diretora, meio a contragosto do sindicato dos servidores, que queria ser 

ouvido antes de ser apresentado. Mas Paulinho aguarda receber deles um substitutivo com uma proposta 

ainda mais vantajosa. Os funcionários querem reduzir de dez para oito o número de padrões para se 

ascender na carreira. Hoje, são 15 padrões para analistas e 29 para técnicos. O projeto reduz para dez. 

Com o substitutivo dos servidores, Paulinho deve fazer um relatório acatando algumas modificações no 

texto mais favoráveis aos funcionários. 

 

De acordo com Paulinho, se houver o pagamento do esqueleto, além de não haver ação na Justiça contra a 

Câmara, é possível negociar um aumento ligeiramente menor. De qualquer forma, os deputados aguardam 

um novo texto escrito pelos funcionários. ―Esse movimento agora é capitaneado pelo Sindilegis‖, explicou 

o diretor-geral da Câmara, Rogério Ventura, em entrevista à TV do sindicato publicada na internet em 

outubro. 

 

Passada essa fase, a negociação vai voltar à Mesa. Paulinho já procurou Marco Maia e o primeiro 

secretário, Eduardo Gomes (PSDB-TO), e apresentou todos os problemas. O presidente da Câmara disse 
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que ainda não sabe como equacionar o problema do esqueleto. Gomes acha que a chance de a matéria ser 

aprovada este ano é remota. 

 

Procurados desde 26 de outubro, os dirigentes do Sindilegis não se manifestaram para confirmar ou negar 

as posições atribuídas à entidade.  

*Fonte: EDUARDO MILITÃO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Planalto cobra de PDT substituição de Lupi 

 

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, não mentiu apenas ao Congresso Nacional. Mentiu também para o 

Palácio do Planalto. Na sexta-feira, quando o governo soube que seria divulgada reportagem na revista 

―Veja‖ sobre a viagem de Lupi ao Maranhão, o ministro enviou ao Planalto a informação de que não tinha 

ligação com o empresário Adair Meira, que comanda uma rede de ONGs conveniadas com o ministério, e 

negou que tivesse viajado num King Air oferecido pelo dirigente de ONGs. 

 

No sábado, o ministério voltou a dizer em nota oficial que Lupi só utilizou o avião bimotor Sêneca. Mas o 

ministro foi desmentido pelas imagens. Nas palavras de um interlocutor direto da presidente Dilma 

Rousseff, a sobrevida dada a Lupi até a reforma ministerial em janeiro já não existe. Avaliação feita ontem 

por integrantes do núcleo do governo foi a de que Lupi deve uma explicação pública convincente. E, se 

isso não ocorrer, o Planalto espera que o PDT conduza o processo de substituição de Lupi o mais rápido 

possível. 

 

A expectativa no Palácio do Planalto era que, durante o feriado, a crise política envolvendo Lupi perdesse 

fôlego. Ontem, porém, a constatação foi de que a crise só aumentou com as versões apresentadas sobre o 

mesmo fato. Para piorar a situação, o site da revista ―Veja‖ divulgou ontem vídeo em que Adair aparece 

nas mesmas imagens em que Lupi é filmado chegando a uma cidade do interior maranhense em dezembro 

de 2009. Os dois estavam a bordo do King Air, prefixo PT-ONJ, que pousou na cidade maranhense de 

Grajaú. 

 

Segundo um ministro, Lupi está extremamente fragilizado e só piorou sua situação com declarações 

polêmicas nos últimos dias. No Planalto, Lupi é chamado de ―fanfarrão‖. Já há avaliação interna de que 

sua permanência começa a contaminar a agenda do governo.  

*Fonte: O GLOBO 

  

Com a bênção de Lupi, PDT loteia cargos no Ministério do Trabalho 

 

Um trem da alegria está sendo conduzido pelo PDT no Ministério do Trabalho. Com o aval do ministro 

Carlos Lupi, presidente licenciado da legenda, o comando das Superintendências Regionais do Trabalho 

por todo o país tem sido entregue a filiados do partido.  

 

Levantamento feito pelo GLOBO identificou que em pelo menos 13 estados a chefia das unidades está nas 

mãos de dirigentes partidários ou candidatos derrotados na eleição de 2010. De janeiro a outubro, Lupi 

nomeou dez novos superintendentes (Rio, Amazonas, Ceará, Pará, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, 

Tocantins, Paraíba e Mato Grosso do Sul). Sete são filiados ao PDT e os outros têm algum tipo de relação 

com políticos da legenda. 

 

Quando o assunto é gestão, essas unidades estão longe de ser exemplares. No Tribunal de Contas da 

União, na Controladoria Geral da União e no Ministério Público Federal elas são alvo de processos por 

irregularidades que vão de contratações sem licitação ao uso de funcionários ligados a sindicatos ou 

empresas em atividades-fim, o que é vedado por lei. São 27 as Superintendências Regionais do Trabalho. 

Também conhecidas como Delegacias Regionais do Trabalho, representam o ministério nos estados e têm 

como função mediar e arbitrar sobre negociação trabalhista coletiva, supervisionar regionalmente as ações 

do ministério e emitir carteiras de trabalho. 
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Essas regionais custaram este ano R$ 10,1 milhões aos cofres federais. Mas não é o orçamento que 

desperta tanta cobiça pelo órgão. Segundo representantes de sindicatos de trabalhadores e do setor 

patronal, a tarefa de fiscalizar o setor produtivo sobre o cumprimento da legislação trabalhista é o maior 

atrativo por causa do alto potencial arrecadatório de propina. Essas estruturas também acabam sendo 

usadas como trampolim político para superintendentes.  

*Fonte: O GLOBO 

  

Propina no ministério de Lupi 

 

Uma acusação pesada bate às portas do gabinete do ministro do Trabalho, Carlos Lupi. Além das 

denúncias envolvendo o desvio de dinheiro público por meio de ONGs, agora o gabinete do ministro é 

acusado de extorquir sindicatos para desviar recursos do imposto sindical à central controlada pelo PDT e 

por assessores de Lupi. Quem faz a denúncia é o presidente do Sindicato de Trabalhadores em Bares e 

Restaurantes da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira (Sindrest), João Carlos Cortez.  

 

Na semana passada, ele gravou uma entrevista à ISTOÉ, na qual afirma que existe um esquema de venda 

de cartas sindicais montado dentro do Ministério do Trabalho. O sindicalista afirma que ―tudo é operado 

por pessoas ligadas diretamente ao ministro‖, que falam e agem em nome dele. ―Prometeram reativar 

nosso registro desde que eu repassasse um percentual da arrecadação do sindicato‖, afirma Cortez. 

―Exigiram-me propina numa sala do gabinete onde funciona a Secretaria de Relações do Trabalho‖.  

 

O caso aconteceu no fim de julho de 2007. Ele conta que procurou Lupi para tentar regularizar o registro 

de sua entidade. Segundo ele, foi marcada uma reunião pelo deputado federal Paulo Pereira da Silva, o 

Paulinho da Força (PDT-SP). Ela aconteceu no quarto andar do ministério, na sala onde despachava o 

então secretário de Relações do Trabalho, Luiz Antônio de Medeiros – homem da total confiança do 

ministro. 

 

Cortez alega que não tinha ideia de que estava diante de um esquema ilegal de arrecadação. Em seguida, 

diz ele, na presença de todos, perguntou o que poderia ser feito e mostrou um parecer da AGU favorável à 

regulamentação do seu sindicato. Carneiro, um ex-policial federal que acompanha Lupi há anos, sorriu e 

falou para o sindicalista ficar tranquilo. ―Vamos resolver o seu problema, me disse.‖ Em seguida, 

Lourenço explicou o que precisava ser feito. Em vez de procedimentos burocráticos, o sindicalista recebeu 

uma orientação pouco republicana.  

 

―Me fizeram uma proposta indecente, um pedido de propina ali dentro do ministério‖, conta. Coagido, ele 

aceitou. ―Eu não tinha outra saída,‖ justifica. O pedágio consistia em repassar à conta bancária da Força 

Sindical (central ligada ao PDT e comandada pela dupla Paulinho-Medeiros) um total de 60% de toda a 

arrecadação sindical que seria obtida pelo Sindrest nos três anos seguintes.  

 

Um valor superior a R$ 12 milhões, segundo cálculos do próprio Cortez, com base nos 100 mil 

trabalhadores que compõem a categoria na região de atuação do sindicato e que têm descontados seus 

contracheques anualmente em cerca de R$ 205. 

 

O negócio, segundo o sindicalista, teria sido sacramentado duas semanas depois. Luciano Martins 

Lourenço marcou novo encontro com Cortez, desta vez em Santos (SP), numa tradicional padaria perto do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas da Baixada Santista (Sindquim). Lourenço, além de 

presidente do PDT de Santos, é membro da diretoria do Sindquim.  

 

Enquanto tomavam um café, ele retirou de uma pasta três folhas de papel e mandou Cortez assiná-las. 

Consistiam num chamado ―Termo de Compromisso de Doação‖, pelo qual João Carlos Cortez, na 

qualidade de presidente do Sindrest, se comprometia a realizar os repasses pré-combinados nos anos de 

2008, 2009 e 2010. ―O Luciano me disse que estava a mando do deputado e do Medeiros, que falava em 
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nome do ministro Lupi. Ele levou os documentos prontos para eu assinar. O termo de compromisso, a 

título de doação à Força Sindical, servia para encobrir, na realidade, o pagamento da propina.  

 

Tudo foi presenciado por outro diretor do Sindrest, Luiz Claudino da Silva‖, diz Cortez. Depois daquele 

dia, o sindicalista diz ter participado de várias audiências com Medeiros e Luciano Lourenço, além de 

assessores, tanto no gabinete em Brasília como na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de 

São Paulo, onde o secretário também fazia plantão.  

 

Passados alguns meses, no entanto, a situação do sindicato não foi regularizada. Cortez suspeita que o 

grupo de Lupi sofreu pressão de lideranças do PDT em São Paulo, como Francisco Calazans Lacerda, 

presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo (Sinhores).  

*Fonte: ISTO É 

  

Denúncias fazem integrantes do PDT desistirem de defender Lupi publicamente 

 

As novas denúncias que atingiram o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, deixaram o PDT temeroso de que 

a imagem do partido fique prejudicada com o escândalo na pasta comandada pelo presidente de honra da 

sigla. Diferentemente da manifestação de apoio público que as bancadas e a direção do partido deram na 

semana passada, agora o PDT pretende deixar Lupi sozinho. 

 

A gota d’água para o isolamento partidário do ministro foi a denúncia publicada pela revista Veja que 

relatou viagens feitas por Lupi em avião alugado por Adair Meira, representante de ONGs que ganharam 

contratos com o Trabalho. De acordo com a reportagem, Ezequiel Nascimento, ex-secretário de Políticas 

Públicas de Emprego, confirma a utilização do avião para viagens no interior do Maranhão. O ministério 

divulgou nota na tarde de ontem afirmando que o diretório regional do PDT foi o responsável pelo aluguel 

de ―aviões de pequeno porte‖ para cumprir ―agendas oficiais e partidárias‖ em 11,12 e 13 de dezembro de 

2009, datas da viagem. 

 

Irregularidades no Ministério do Trabalho vêm sendo publicadas pelo Correio desde fevereiro, quando o 

jornal mostrou desvios de recursos nos contratos da pasta com ONGs de capacitação, como a Fenamoto, 

entidade sediada em Goiânia que recebeu recursos públicos sem realizar o serviço contratado. As 

denúncias deram origem a uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

Mesmo com a enxurrada de irregularidades detectadas na pasta, o partido havia decidido se unir para 

fortalecer Lupi, mas agora os correligionários abaixaram o tom do discurso, já falam em instalação de CPI 

e dizem que o assunto é entre o ministro e a presidente Dilma Rousseff.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Atuação de lobistas no Ministério do Trabalho teria consentimento de Lupi, diz jornal 
Reportagem afirma que contratação de intermediários garantiria maior agilidade para liberação de 

registro sindical 

 

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, permitiria a atuação de lobistas dentro do ministério para negociar a 

liberação do registro sindical, afirma o jornal O Estado de S. Paulo nesta segunda-feira. Segundo a 

reportagem, são ex-funcionários da pasta, alguns ligados ao próprio Lupi, que agem como intermediários, 

com livre acesso aos gabinetes, para acelerar processos, furar a fila, negociar pendências e garantir para 

um sindicato parte do bolo anual de R$ 2 bilhões arrecadados com o imposto sindical. 

 

Quem aceita pagar o pedágio do lobby teria a promessa de jogo rápido, segundo sindicalistas ouvidos pelo 

jornal. De 2007 até hoje, período em que Carlos Lupi está no comando, cerca de 1.120 entidades sindicais 

conseguiram registro. 

 

Na terça-feira passada, Lupi encontrou a lobista Martha Moreira de Freitas na reunião do Conselho 
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Curador do FGTS, presidido pelo ministro. Ela é do Grupo de Apoio Permanente (GAP) do conselho e 

ainda recebe para cuidar dos interesses dos 400 sindicatos filiados à Central Geral dos Trabalhadores do 

Brasil (CGTB) nos processos de registro sindical no ministério. 

 

Martha tem trânsito livre no gabinete da secretária de Relações do Trabalho, Zilmara David de Alencar, 

que recebe os pedidos de carta sindical. A relação próxima da secretária com a lobista é antiga. 

A "consultora" Martha de Freitas, como ela se apresentou à reportagem, trabalhou na pasta até 2009. 

Confessou, inclusive, que ajudou a fazer a portaria 186, que estabeleceu em 2008 novas regras para o 

registro sindical. Hoje, ajuda sindicatos a consegui-lo. Procurada pelo jornal, ela disse:— Não cite meu 

nome pelo amor de Deus. Você quer f... com meu trabalho. 

 

A lobista admitiu que sua influência é o segredo do negócio.— Se eu falar que não tenho contato, estou 

sendo hipócrita. Ajuda porque tenho conhecimento, não vou utilizar meu conhecimento? Eu ajudei a fazer 

a portaria — disse. 

 

Ela não quis revelar quanto cobra para conseguir o registro:— Não vou falar preço de nada. Tem 

sindicatos que podem pagar melhor, tem outros que tenho dó e faço de graça. Você quer complicar minha 

vida, a imprensa está desacreditada. 

 

A contratação da intermediação abre caminho, segundo sindicalistas, para agilizar os processos e, 

inclusive, barganhar o "preço" do registro, algo que o ministério sempre negou acontecer apesar de 

denúncias recorrentes. 

 

Procurada, a assessoria do ministério informou que "não dispõe de informações sobre a vida profissional 

de prestadores de serviços contratados por empresas interpostas".  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Bancada acima da lei 

 

Na política brasileira, há vícios de todos os tipos. O expediente é curto, as mordomias são grandes e a 

impunidade garante os desvios de conduta. As Casas Legislativas têm servido até mesmo de refúgio para 

gente que, segundo decisão dos Tribunais Superiores, poderia estar na cadeia. ISTOÉ mapeou os casos 

registrados nas diferentes esferas judiciais e encontrou nada menos do que 15 condenados à prisão que 

continuam a exercer seus mandatos parlamentares. Há exemplos por toda parte.  

 

No Congresso, dois deputados federais, Natan Donadon (PMDB-RO) e Asdrúbal Bentes (PMDB-PA), já 

foram julgados em última instância e condenados pelo Supremo Tribunal Federal, mas, graças a recursos, 

eles continuam nos cargos com tudo a que têm direito. Os crimes desses dois deputados são de naturezas 

distintas. Donadon foi condenado a 13 anos de reclusão por desvio de recursos públicos e peculato, 

enquanto Asdrúbal Bentes recebeu pena de três anos de prisão por praticar esterilização cirúrgica em troca 

de votos. Graças a embargos declaratórios, em que pedem explicação para as sentenças, ambos continuam 

a circular livremente pelos corredores do Congresso. 

 

A Justiça também já tentou mandar para a cadeia os deputados Anthony Garotinho (PR-RJ) e Paulo Maluf 

(PP-SP). No caso do ex-governador do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

condenou-o a dois anos e seis meses de prisão por formação de quadrilha. Mas a pena foi revertida em 

serviços comunitários aliada à proibição de assumir cargos públicos. Mesmo assim, Garotinho recorreu e 

segue exercendo seu mandato na Câmara.  

 

No caso de Paulo Maluf, que responde a mais de 20 processos, uma dezena de pedidos de prisão se 

acumula e o ex-governador de São Paulo está na lista negra da Interpol. Se deixar o Brasil, Maluf pode ser 

preso na primeira escala internacional. Enquanto esperam que seus recursos caminhem na fila dos 

milhares de processos pendentes no STF, políticos como Donadon ainda legislam em causa própria.  
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Apresentam projetos de lei que muitas vezes servem justamente para aumentar o espaço para a corrupção. 

É de autoria do peemedebista, por exemplo, uma proposta que cria órgãos destinados a fiscalizar os 

Tribunais de Contas nos Estados e a que permite que empresas inidôneas continuem executando contratos 

com órgãos públicos, mesmo depois de denunciadas. Maluf, por sua vez, é padrinho da polêmica proposta 

que limita os poderes do Ministério Público, seu principal algoz.  

*Fonte: ISTO É 

  

Mais ricos têm renda 39 vezes maior que os mais pobres, diz Censo 2010 
Segundo IBGE, receita média mensal per capita do brasileiro é de R$ 668, entretanto, dados indicam que 

metade da população recebia até R$ 375, inferior ao salário mínimo do período 

 

Embora pesquisas apontem quedas sucessivas na desigualdade de renda no Brasil, dados do Censo 2010 

divulgados nesta quarta, 16, mostram que os 10% mais ricos no País têm renda média mensal trinta e nove 

vezes maior que a dos 10% mais pobres. Ou seja, um brasileiro que está na faixa mais pobre da população 

teria que reunir tudo o que ganha (R$ 137,06) durante três anos e três meses para chegar à renda média 

mensal de um integrante do grupo mais rico (R$ 5.345,22). 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os 10% mais pobres ganhavam apenas 

1,1% do total de rendimentos. Já os 10% mais ricos ficaram com 44,5% do total. Outro recorte revela o 

rendimento médio no grupo do 1% mais rico: R$ 16.560,92. Os dados valem para a população de 101,8 

milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e algum tipo de rendimento em 2010.  

 

A renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. Levando-se em conta os habitantes de todas as idades, o 

IBGE calculou a renda média mensal per capita de R$ 668. O Censo indica, porém, que metade da 

população recebia até R$ 375 por mês, valor inferior ao salário mínimo oficial em 2010 (R$ 510). 

 

O IBGE também mostra que as cidades de porte médio, com população entre 10 mil e 50 mil habitantes, 

foram as que apresentaram a maior incidência de pobreza. Enquanto a proporção de pessoas que viviam 

com até R$ 70 de rendimento domiciliar per capita era, em média, de 6,3% no Brasil, nos municípios de 

10 mil a 20 mil habitantes esse porcentual era o dobro (13,7%), com metade da população nessas cidades 

vivendo com até meio salário mínimo per capita. Já nas cidades com população superior a 500 mil 

habitantes, menos de 2% recebiam até R$ 70 per capita e cerca de um quatro (25%) vivia com até meio 

salário mínimo de rendimento domiciliar per capita. 

 

Entre as capitais, segundo o IBGE, manteve-se a tendência de melhores níveis de rendimento domiciliar 

per capita nas regiões Sul e Sudeste. O maior valor (R$ 1.573) foi registrado em Florianópolis (SC), onde 

metade da população recebia até R$ 900. Em 17 das 26 capitais, metade da população não recebia até o 

valor do salário mínimo. Entre as capitais, a pior situação foi registrada em Macapá: rendimento médio 

domiciliar per capita de R$ 631, com 50% da população recebendo até R$ 316.  

 

A capital do Amapá também ficou com a maior proporção de pessoas com rendimento domiciliar per 

capita de até R$ 70 (5,5%) e até um quarto de salário mínimo (16,7%). No Sudeste, o Rio registrou os 

maiores porcentuais de pessoas nessas condições (1,1% e 4,5%, respectivamente). Os melhores 

indicadores foram observados em Florianópolis (SC): 0,3% da população com rendimento médio mensal 

domiciliar de até R$ 70 e 1,3% com até um quarto do salário mínimo. 

 

No Brasil, os rendimentos médios mensais dos brancos (R$ 1.538) e amarelos (R$ 1.574) se aproximaram 

do dobro do valor relativo aos grupos de pretos (R$ 834), pardos (R$ 845) ou indígenas (R$ 735). Entre as 

capitais, destacaram-se Salvador, com brancos ganhando 3,2 vezes mais do que pretos; Recife (3,0) e Belo 

Horizonte (2,9). Quando analisada a razão entre brancos e pardos, São Paulo apareceu no topo da lista, 

com brancos ganhando 2,7 vezes mais, seguida por Porto Alegre (2,3). 
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Os homens recebiam no País em média 42% mais que as mulheres (R$ 1.395, ante R$ 984), e metade 

deles ganhava até R$ 765, cerca de 50% a mais do que metade das mulheres (até R$ 510). No grupo dos 

municípios com até 50 mil habitantes, os homens recebiam, em média, 47% a mais que as mulheres: R$ 

903 contra R$ 615. Já nos municípios com mais de 500 mil habitantes, os homens recebiam R$ 1.985, em 

média, e as mulheres, R$ 1.417, uma diferença de cerca de 40%. 

 

Emigração. Pela primeira vez, o IBGE perguntou às famílias no Censo se havia alguma pessoa morando 

no exterior. Com base nesses dados, foi traçado um perfil dos emigrantes. Os EUA aparecem como 

principal lugar de atração de brasileiros (23,8%), seguido por Portugal (13,4%), Espanha (9,4%), Japão 

(7,4%), Itália (7%) e Inglaterra (6,2%). O número estimado pelo IBGE de brasileiros residentes no 

exterior foi de 491.645, espalhados em 193 países do mundo em 2010.  

 

O resultado não inclui os domicílios em que todas as pessoas podem ter emigrado e também aqueles em 

que os familiares residentes no Brasil podem ter falecido. O IBGE informa na publicação que o número de 

brasileiros no exterior "é uma das questões mais controversas quando o tema migrações internacionais é 

abordado". De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o total pode chegar a 3,7 milhões de 

pessoas. 

 

Segundo os dados do Censo, a origem de 49% dos emigrantes brasileiros foi a região Sudeste, 

principalmente São Paulo (21,6%) e Minas (16,8%), respectivamente primeiro e segundo Estados de onde 

mais saíram pessoas. Os EUA foram o principal destino da população oriunda de todos os Estados, 

especialmente Minas Gerais (43,2%), Rio de Janeiro (30,6%), Goiás (22,6%) e São Paulo (20,1%). O 

Japão foi o segundo país que mais recebeu os emigrantes de São Paulo (20%). Já Portugal apareceu como 

segunda opção da emigração originada no Rio (9,1%) e em Minas (20,9%). 

 

Goiás foi o Estado de origem da maior proporção de emigrantes (5,92 pessoas para cada mil habitantes), 

seguido de Rondônia (4,98 por mil), Espírito Santo (4,71 por mil) e Paraná (4,39 por mil). Os municípios 

com as maiores taxas de emigrantes internacionais (por mil habitantes) ficam no entorno de Governador 

Valadares (MG). Sobrália, São Geraldo da Piedade e Fernandes Tourinho, todas em Minas, foram as 

cidades brasileiras com maiores proporções de emigrantes (88,85 por mil habitantes; 67,67 por mil; e 

64,69 por mil, respectivamente). O Censo indica que a emigração internacional ocorre principalmente na 

faixa de 20 a 34 anos (60%) e entre mulheres (53,8%).  

 

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 
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