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Não foi possível conectar-se ao servidor proxy

Um servidor proxy é um servidor que atua como intermediário entre seu computador e outros servidores. Atualmente seu
sistema está configurado para usar um proxy, mas o Google Chrome não consegue se conectar a ele.

Não foi possível conectar-se
ao servidor proxy
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  Emiliano José
 Entre em contato 

Emiliano José é professor aposentado da Faculdade de Comunicação (FACOM) da

Universidade Federal da Bahia (UFBA. Em 1999, defendeu a tese “A Constituição de

1988, as reformas e o jornalismo de campanha”, tornando-se doutor em Comunicação

e Cultura Contemporâneas. Começou a carreira jornalística na Tribuna da Bahia,

passou pelo Jornal da Bahia, O Estado de S. Paulo, O Globo, e pelas revistas Afinal e

Visão. Foi um ativo integrante da imprensa alternativa nos tempos da ditadura.

Publicou sete liv...
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Os mais pobres e a renda

Tenho dito com insistência que nós ainda não
dominamos, como é natural, o intenso processo de
mudanças que o Brasil está experimentando. É muito
mais profundo do que a nossa vista pode alcançar. Até
porque é muito difícil apreender as coisas em sua
perspectiva histórica com os olhos do presente. Mas,
tenho insistido na importância de procurarmos os dados
que nos deem algumas pistas do que verdadeiramente
está ocorrendo. É o esforço desse texto.

A renda per capita média brasileira subiu quase 24% em
termos reais entre 2001 e 2009, claro que em
decorrência, sobretudo, da nova fase de
desenvolvimento experimentada sob os dois mandatos
do presidente Lula. Renda média, no entanto, tem que ser decifrada. Quem ganhou mais nessa fase? É

uma pergunta feita pelo economista-chefe do Centro de Políticas Sociais e professor da Fundação Getúlio
Vargas, Marcelo Neri.
 
Em artigo publicado em A Tarde (10/4/2011), Neri informa que a renda dos 10% mais pobres subiu mais
de 69% no período. Isso é que explica a explosão positiva do consumo dos pobres, evidencia o surgimento
de uma nova classe média, a superlotação dos aeroportos, a aglomeração dos shoppings, a expansão do
comércio em todas as frentes. Esse ganho cai, e eis um dado extremamente positivo, quando a renda
aumenta. E digo positivo porque significa que está havendo alguma distribuição de renda.
 
Assim, o ganho dos 10% mais ricos foi de 12,8%, bem abaixo do ganho dos mais pobres e mais próximo
da média.
 
Agora, é importante procurar elementos que nos confrontem com a desigualdade profunda que nos
atormenta, e o professor Neri também trabalha com esses dados. Se considerarmos gênero, a renda das
mulheres subiu quase 38%. A dos homens, pouco mais de 16%. Ponto para elas, que antes sempre viam
a renda deles subir mais. E olhemos para os classificados como pretos e pardos: a renda dos primeiros
sobe em torno de 43% e a dos segundos, mais de 48%.
 
Não por acaso o título do artigo do professor é “O Brasil começa a se libertar da herança escravagista”.
Começa. Quanto à escolaridade, a renda das pessoas sem nenhuma escolaridade sobe nada menos que
mais de 53%. A renda das pessoas com pelo menos o nível superior incompleto cai 9% - ainda aqui outra
evidência de distribuição de renda. Numa análise regionalizada, e é importante para perceber as razões
das mudanças, no Nordeste, a região mais pobre do País, a renda subiu quase 42% contra quase 16% no
Sudeste, a mais rica.
 
E se quisermos chegar aos Estados, para exemplificar, a renda no Maranhão sobe quase 47%, antes o
Estado mais pobre, contra um crescimento de pouco mais de 7% de São Paulo, o Estado mais rico. Em
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Estado mais pobre, contra um crescimento de pouco mais de 7% de São Paulo, o Estado mais rico. Em
Sergipe, aqui tão perto de nós, a renda sobe 58%. Andando pelas capitais, outro exemplo, Teresina, no
Piauí, experimentou a maior taxa de crescimento, mais de 56%. Nas periferias, o crescimento campeão se
deu em Fortaleza, com um aumento de renda da ordem de 52%. A capital paulista e sua grande periferia
cresceram, respectivamente, 2,3% e 13,1%.
 
Anotemos que o padrão de um maior crescimento da periferia em relação às capitais se deu em sete das
nove grandes metrópoles brasileiras, como acentua o professor Neri. Podemos ir agora à relação
campo/cidade. A renda nas áreas pobres rurais cresceu mais de 49% contra 16% das metrópoles e quase
27% das demais cidades. Outro dado de distribuição de renda.
 
Tudo isso evidencia, que nesse início de século XXI, diz o professor Neri, houve crescimento da renda do
povo mais pobre, daqueles tradicionalmente excluídos, como analfabetos, negros, nordestinos,
populações periféricas, dos campos e construções. Tal tendência não se observou nos países
desenvolvidos e nos demais Brics (Rússia, Índia, China e África do Sul), onde a desigualdade cresce.
 
Isso tudo deve nos levar a refletir. Primeiro que não há espontaneidade nessa distribuição. Houve uma
política deliberada do governo Lula, em oposição à trajetória anterior do governo FHC, de distribuir renda
para os mais pobres. Segundo: há uma longa caminhada pela frente. A nossa desigualdade social ainda é
muito grande. Com Dilma, a luta continua. Tem que continuar.
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Um servidor proxy é um servidor que atua como intermediário entre seu computador e outros servidores. Atualmente

seu sistema está configurado para usar um proxy, mas o Google Chrome não consegue se conectar a ele.
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