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Estado do Brasil
que menos
cresceu
na década:
(2000-2010).
10.187.798 – 10.695.532
Diferença de 507.734 hab.

RIO GRANDE DO SUL
População

RS é o 5º Estado com maior População
SP-MG-RJ-BA-RS-PR

Queda de população:
1. Maternidades menos movimentadas.
2. Ondas migratórias para pólos de crescimento.
51% das cidades do RS encolheram em 2010, diz, IBGE
- Em 2010, 254 municípios do RS tem menos moradores que 10 anos atrás. Dos 496 Municípios do
Estado, 242 cresceram populacionalmente.
- Dos que mais cresceram 7 são do Litoral Norte.

A qualidade de vida e a segurança atraem gaúchos para a vida à beira mar.
- Pequenas cidades rurais, com menos de 10 mil hab. perderam parte significativa de seus moradores.

É a migração dos jovens em busca de trabalho para os centros regionais que levaria ao
encolhimento populacional.
• A falta de perspectivas de ganho nas pequenas propriedades seria o gatilho da debandada.
Isto acontece em municípios com economia majoritariamente agrícola.
• O Salário certo em um emprego é um atrativo para a migração...
E esse jovem que vai, não volta mais ao campo.

• Grandes e médias propriedades

estão adquirindo terras, impulsionando as famílias das

pequenas propriedades para as cidades.
Esta migração refletiu diretamente nos números das grandes cidades:
Nas 10 maiores houve elevação da população. Entre elas, a campeã foi Caxias do Sul, que tem despertado a
atenção de migrantes devido ao seu parque fabril.

Cidades Médias “pólos regionais”que mais cresceram
Município

2000

2010

Rio Grande

186. 544 hab.

197. 253 hab.

Passo Fundo

168. 458 hab.

184. 869 hab.

Santa Maria

243. 611 hab.

261. 027 hab.

Canoas

306. 093 hab.

324. 025 hab.

Viamão

227. 429 hab.

239. 234 hab.

São Leopoldo

193. 547 hab.

214. 210 hab.

Gravataí

232. 629 hab.

255. 762 hab.

Caxias do Sul

360. 419 hab.

435. 482 hab.

Bento Gonçalves

91. 486 hab.

107. 341 hab.

Farroupilha

55. 308 hab.

63. 641 hab.

Lajeado

64. 133 hab.

71. 481 hab.

Marau

28 .361 hab.

36. 383 hab.

Estrela

27. 401 hab.

30. 628 hab.

Serafina Corrêa

10. 894 hab.

14. 243 hab.
Censo 2010 - IBGE

Principais Centros Urbanos- hoje
• Rio Grande – Tem o maior porto marítimo da região Sul do Brasil

- Exportação.

Numerosas Indústrias.

•
•
•
•

Caxias do Sul - Parque industrial, destaca-se em vinhos e metalúrgicas.
Canoas e Novo Hamburgo – Centros industriais, próximas a POA.
Lajeado- forte comércio, força industrial. A mais importante cidade dos Vales.
Santa Maria – Centro Universitário, entroncamento ferroviário, indústrias ligadas
a beneficiamentos agrícolas(arroz e trigo).

• Passo Fundo – Pólo em saúde. Possui o

único banco de tecido ósseo do RS.

Agropecuária e Comércio em geral.

• Uruguaiana- Conhecida por ter o maior porto seco da América Latina, maior
produtora de arroz do Brasil.

• Pelotas - Industrialização de carnes e de produtos agrícolas, em atividades
comerciais e destaca-se pela produção de doces.

REALIDADE ATUAL - MAPA DEMOGRÁFICO
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Maiores Movimentos Populacionais:
Litoral, Região metropolitana e Serra
Local de
ÊXODO
Maiores em expansão:

Local de
ÊXODO

Xangri-lá ................ 51%
Arroio do Sal .......... 46,8%
Balneário Pinhal ..... 45,7%
Imbé....................... 44,3%
Nova Santa Rita ...... 44,2%
Cidreira ................... 42,6%
Capão da Canoa ...... 37,8%
Tramandaí ...........
34%
Tupandi.................
32,7%
Serafina Corrêa .... . 30,8%
IBGE, 02 de junho de 2011

Migração para o Litoral Norte
De onde vieram? Por que? Cidades que mais cresceram?
MARÉ DE ATRAÇÕES!!!

O que leva tanta gente para
o Litoral Norte:
* Qualidade de vida
* Bons negócios
* Localização estratégica
* Oportunidade de emprego
* Mercado promissor
* Mais segurança
* Tem diversão
* Pólo moveleiro
Ex.: Rua Ubirajara- Capão da
Canoa (Edifícios de 12 andares).
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Região Metropolitana de Porto Alegre
32 Cidades integrantes

Canoas

é um dos >s pólos industriais,
Universidade ULBRA, Aeroporto internacional,
2ª cidade maior da região Metropolitana.

Gravataí- Importante

Centro Industrial.
É sede de uma unidade da GM, considerada a
mais moderna montadora de automóveis do
mundo.
Empresas diversas: a Dana-Albarus
(autopeças), Tintas Renner, Pirelli Pneus,
Nutrela (alimentos), Moore Formulários,
Synteko, Cervejaria Kaiser, etc.

Viamão- hoje vem atraíndo empresas:
Ambev (Mu-Mu Alimentos ), a Latasa, uma das
>s fábricas de latas da AL;
é sede do Autódromo internacional de Tarumã.

Alvorada- é uma cidade - dormitório, sua
economia é baseada no comércio e serviços.

Cachoerinha:

é uma das cidades mais
desenvolvidas da região. Possui importantes
indústrias como a Companhia Souza Cruz ,
Jimo (indústria química), Parks (importante
fabricante de modens digitais e ADSL),
Conservas Ritter, Trafo Equipamentos Elétricos.

Município:
2000 (hab.)
2010 (hab.)
1. Porto Alegre ............. 1.360.590 .............. 1.409.939
2. Canoas ....................... 306.093 ..............
324.025
3. Novo Hamburgo ........ 236.193 ..............
239.051
4. Gravataí ..................... 232.629 ..............
255.762
5. Viamão ..................... 227.429 ..............
239.234
10. São Leopoldo ...........
193.547 ..............
214.210
3. Alvorada .................... 183.968 ..............
195.718
6. Cachoeirinha .............
107.564 ..............
118.294
7. Sapucaia do Sul .........
122.751 ..............
130.988
9. Glorinha ...................
5.684 ..............
6.885
Censo, 2010
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A Capital que parou em 2000
• A estagnação se explica pelo rumo que a cidade tomou (a Capital
virou uma espécie de cidade-dormitório) e pelo desenvolvimento de
pólos no Interior.
• No passado, a cidade crescia movida pelos migrantes que chegavam
de todos os cantos à procura de emprego na indústria, ou escolas e
faculdades.
• De lá para cá, as fábricas foram embora, e o Ensino Superior se
espalhou pelo Estado. O fluxo migratório se inverteu. Todos os dias,
cerca de 90 mil pessoas viajam a municípios próximos para
trabalhar.

• Outro fator foi a debandada de pessoas cansadas da violência.
Municípios menores da região Metropolitana, como Nova Santa
Rita, receberam uma avalanche de ex-moradores de Porto Alegre à
procura de qualidade de vida.

AS PESSOAS BUSCAM OPORTUNIDADES!
* Busca de emprego, qualidade de vida (estudo, bom salário,
moradia, plano de saúde) e segurança.
A Migração sazonal - aumentar as economias (na colheita da uva, da maçã, vendas em período de praia,...)

* Nas cidades, principalmente nas pequenas, ficam os idosos e

crianças.

* O restante migra para pólos regionais. Aumenta-se a expectativa
de vida.

O RS deve verificar uma taxa de crescimento “zero” até 2030.

O RS é um lar para os refugiados.
TERRA ACOLHEDORA

Costuramos
e os negócios vão muito
bem.
Visitamos Porto Alegre
para ir ao médico
e comprar agulhas.
Viemos para escapar da
violência.
Dos seqüestros.
Seqüestro pela
Guerrilha, pelo Exército
de Libertação Nacional.
Aqui temos uma vida
tranqüila e boa.

O BRASIL DE BOMBACHAS
A migração não para...

Novos moradores chegam todos
os dias ao Brasil de Bombachas em busca do sucesso alcançado
pelos conterrâneos.

Além do frango, Soja, há projetos grandiosos sendo colocados
em prática na produção de leite e de suínos. A presença das
agroindústrias está acelerando a urbanização da região. A
soma de tudo isso significa a criação de mais empregos.
– No momento, nossa maior necessidade é a falta de operários.
O surgimento de novos empreendimentos de diversificação em
outras cidades da região deve agravar ainda mais o problema
de falta de mão de obra,– e a implantação da suinocultura e da
avicultura andam a passos largos, explica Antonio Vefago,
empresário e líder comunitário na cidade.
Essa é a realidade em 2011.
Veja gráfico abaixo

O SALTO DA POPULAÇÃO

Os Migrantes...
cruzam fronteiras em busca de um sonho.
“ Ontem as pessoas vinham dos
Municípios vizinhos,...
Hoje predominam os de origem da fronteira
gaúcha:
Dom Pedrito, Bagé, Uruguaiana, Santana
do Livramento,........
“Vendem casa, ajuntam as economias e
partem para sobreviver sem emprego, com
a família até conseguirem um serviço.
Se não conseguirem trabalho neste período
- começa o drama.

“Acabam em sub-habitações, áreas
ocupadas e até passam fome....”

Publicada de Ir. Maria do Carmo,mscs-CAM
Caxias do Sul./ Correio Riograndense/08 de junho de 2011

OPORTUNIDADES - OFERTAS
•
•

•
•
•
•

•

.

ARENA DO GRÊMIO
Multinacional indiana prevê gerar mil vagas no estado. CG Power Systems,
fabricante de transformadores, pretende se instalar em Guaíba.
Coreanos ( Grupo Hyundai) anunciam fábrica de elevadores no RS.
Carmen Steffens (empresa calçadista) decide mudar parte da produção de São Paulo
para Vale dos Sinos. Vai gerar mais de mil vagas. (Zero Hora,25 de maio de 2011)
Azaleia deixa de produzir no Estado e demite 800.
Área Rural sofre com falta de mulheres (migram – serviços gerais).
Outros não migram (permanecem no interior- indústria doméstica)
O Senegal é aqui. Um pedaço da África no norte do Estado. Devido a oferta de
empregos, muitos imigrantes resolveram ficar em Passo Fundo, Marau, Erechim e
Getúlio Vargas. Lei da (Anestia 2009) .
Apesar da qualificação diversa, a maioria trabalha na linha de produção e
indústria(380 senegalenses). Vieram desde pedreiro até enfermeiros. Do salário
mensal, metade é enviada aos pais, que vivem na África.
- Novelas ensinam grupo a falar português.

DESAFIOS:

• O QUE FAZER ?
• COMO
• QUANDO?
•

• AONDE?
• QUEM?

Desafios:
• 1º) Acolhida. Uma presença nos locais de saída e de chegada dos migrantes. Os migrantes
passam por um processo muitas vezes traumático de ruptura.
2º) Resgatar a história e a cultura dos migrantes.

•
• 3º) A luta pelos direitos do migrante.
• 4º) Universo urbano. Uma nova mentalidade, uma nova linguagem, um novo jeito de ser,
•

uma nova cultura.
Pastoral urbana é buscar respostas evangélicas para os desafios desta nova mentalidade, na qual
se encontram os migrantes: tanto nas ruas, praças, sítios, fazendas...

• 6º) Pastoral dos migrantes.

•
•
•

Os migrantes, em seu constante vai e vem, desconhecem fronteiras de dioceses e paróquias.
O desafio, neste caso, é criar mecanismos pastorais que possam acompanhar de forma dinâmica
e ágil o movimento migratório, independentemente dos limites territoriais.
Uma igreja aberta e acolhedora aos que se encontram espalhados pelos caminhos. Acolher na
porta das Igrejas, ... . Um jeito novo e alegre de tratar as pessoas, ir ao encontro. Em qualquer
situação.
Não esperar que venham a nós. “ Saiam da sacraristia....” Scalabrini.
Por vezes, temos a sensação de que as portas de entrada aos sacramentos estão fechadas para
os “mal casados”, separados e para os que se encontram “fora de casa”.
Quem sabe, equipes volantes, missões populares,... na perspectiva de responder ao desafio da
mobilidade humana em suas mais diferentes formas.
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Centro de Estudos Migratórios
Província Cristo Rei
Rua Castro Alves, 344
90430-130 Porto Alegre-RS
051xx 3334 1833
www.cemcrei.org.br
Porto Alegre, junho de 2011
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• Veja mais...
• Região Sul do Brasil
• População do Estado
• E municípios de maior população e a Posição
de Porto Alegre.

Corumbá

Cidades, como:
Foz do Iguaçu, Corumbá,

Uruguaiana,...
* São “formigueiros humanos”,
onde mesclam rostos, culturas,
moedas, línguas, interesses
comerciais.
* Crime organizado,Contrabando e
o tráfico de drogas, armas e seres
humanos.

Uruguaiana

Locais de mais chegada de
migrantes.
Censo 2010
24

População do Estado

Municípios com maior população:
POSIÇÃO DE PORTO ALEGRE
Município

População
em 2010

Município

População
em 2000

1- São Paulo

11.244.369

1- São Paulo

10.434.252

2- Rio de Janeiro

6.323.037

2- Rio de Janeiro

5.857.904

3- Salvador

2.676.606

3- Salvador

2.443.103

4- Brasília

2.562.963

4- Belo Horizonte

2.238.526

5- Fortaleza

2.447.409

5- Fortaleza

2.141.402

6- Belo Horizonte

2.375.444

6- Brasília

2.051.146

7- Manaus

1.802.525

7- Curitiba

1.587.315

8- Curitiba

1.746.896

8- Recife

1.422.905

9- Recife

1.536.934

9- Manaus

1.405.835

1.409.939

10- Porto Alegre

1.360.590

10- Porto Alegre

