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Brasil volta a ser rota das
migrações internacionais

Estudos desenvolvidos no Núcleo de Estudos de População (Nepo) pela professora 
Rosana Baeninger (à esquerda) revelam que a reestruturação produtiva recolocou o 
Brasil na rota das migrações internacionais. São Paulo, passado mais de um século 
da chegada das primeiras grandes levas de estrangeiros, volta a ser porta de entrada 
de contingentes de imigrantes. Por outro lado, não para de aumentar o número de 
brasileiros que partem para o Exterior. Páginas 5 a 7
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Fila para recadastramento de 
imigrantes no último dia 13 

de setembro, no Memorial da 
América Latina, em São Paulo, 

cidade que recebe a maior parte 
dos estrangeiros: reestruturação 

produtiva gera novo fenômeno 
demográfico
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