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Expectativa de vida de negros é 6 anos menor
que de brancos
CIRILO JUNIOR
DO RIO
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A esperança de vida da população negra segue inferior à da
população branca, segundo o Relatório Anual das
Desigualdades Sociais, lançado nesta terça-feira no Rio.

Negros são mais atingidos por abandono e repetência escolar
Homicídios ficam estáveis no país, mas crescem entre negros

Entre a população preta e parda, a expectativa de vida, em 2008, era de 67,03 anos.
Entre a parcela de cor branca, a perspectiva era de 73,13 anos.

Na média de toda a população brasileira, a esperança de vida era de 70,94 anos.

Entre os homens pretos e pardos, o indicador não passou de 66,74 anos. No
contingente masculino da população branca, a expectativa alcançou 72,39 anos.

No estudo com as mulheres as mulheres, a esperança de vida entre pretas e pardas foi
de 70,94 anos, abaixo dos 74,57 anos estimados para a parcela feminina da população
branca.

O levantamento inédito foi feito pelo Nepo (Núcleo de Estudos de População) da
Unicamp, e está incluído no relatório desenvolvido pela UFRJ.
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