
Folha.com - Cotidiano - Homicídios ficam estáveis no país, mas crescem entre negros - 19/04/2011

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/904650-homicidios-ficam-estaveis-no-pais-mas-crescem-entre-negros.shtml[19/04/2011 14:36:38]

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

19 DE ABRIL DE 2011

   

 

  Acompanhe a Folha.com no Twitter  

PUBLICIDADE

19/04/2011 - 11h21

Homicídios ficam estáveis no país, mas
crescem entre negros
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DO RIO
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Apesar de o número de homicídios no país permanecer
estável nos últimos anos, o número de negros assassinados
não para de subir, revela o Relatório Anual das
Desigualdades Sociais, divulgado nesta terça-feira, no Rio.

A probabilidade de um homem preto ou pardo morrer assassinado é mais do que o
dobro se comparado a de um indivíduo que se declara branco.

Enquanto os homicídios entre homens brancos vêm caindo ao longo dos últimos anos, o
movimento entre negros e pardos é inverso.

Em 2001, homens pretos ou pardos representavam 53,5% do total. Ao mesmo tempo,
os brancos significavam 38,5%.

Já em 2007, do total de homicídios registrados, 64,09% eram de negros. Já a proporção
de brancos recuou para 29,24%.

Em 2007, para cada 100 mil habitantes, 59,8 homens pretos ou pardos morreram
assassinados. Entre a população masculina branca, essa proporção 29,2 homens mortos
a cada 100 mil habitantes.

No início da década, foram registrados 44.105 mil homens assassinados. Em 2007, esse
dado ficou estatisticamente estável, recuando para 43.938.

Entre as mulheres, a razão de mortalidade das pretas ou pardas era 41,3% superior à
observada entre as mulheres brancas, segundo os dados de 2007.

O estudo, desenvolvido pela UFRJ, foi feito a partir de dados do Ministério da Saúde e
da Pnad (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios).
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(12h02) há 2 horas

Vamos parar com estas estatisticas furadas. Os assassi natos aumentam muito entre os pobres e não
entre os ne gros.

Proporcionalmente a quantidade de ne gros pobres e muito maior, portanto, é evidente que entre eles
haverá mais homicidios.

Deixem de classificar seres humanos pela cor. Nossos governantes são incompetentes e estas
estatisticas são apenas para justificar demagogia.

Dêm educação de qualidade para os ricos e pobres e parem com estes absurdos.

(12h55) há 2 horas

Reportagem ridicula!

Obviamente se o controle fosse feito por nivel de educação e renda a diferença seria insignificante!

Reporta gem sensacionalista, só isso.

(11h40) há 3 horas

Isto eh reflexo da nossa historia. Essa população que era mantida como escravos e foi libertada (
jogada fora com um cachorro sarnento ) aos moldes brasileiros. Ainda hoje apos um século não
consegui se alinhar com os ganhos da sociedade brasileira. Isto é reflexo de educação ruim, elite
perversa que faz de tudo para controlar a renda deste pais. Que pena que temos de conviver com
esta situação.
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