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RESUMO

Sergipe tem experimentado nos últimos 40 anos significativas transformações demográficas, que
desembocam definitivamente no processo de envelhecimento da sua população. O objetivo deste texto é
verificar algumas das principais características dos idosos sergipanos com vista a demandas por políticas
públicas numa perspectiva de uma visão positiva do envelhecimento populacional. Para tanto foram
levantados dados dos censos demográficos do FIBGE a partir de 1970, quando se inicia um processo de
mudança demográfica em Sergipe, embora tenha se detalhado melhor os dados mais atuais, do censo
demográfico 2010 e das PNAD 2009 e 2011. Verificou-se que as características da população idosa
sergipana embora em traços gerais se assemelhem as da população idosa brasileira, apresenta
especificidades locais que devem ser levadas em conta no momento de traçar políticas públicas.

Palavras-chaves: Idosos, Sergipe, Políticas Públicas.

RESUMEM

Sergipe ha experimentado en los últimos 40 años importantes transformaciones demográficas que
conducen definitivamente el envejecimiento de su población. El objetivo de este trabajo es identificar
algunas de las principales características de los mayores sergipanos con vistas a las demandas de políticas
públicas desde la perspectiva de una visión positiva del envejecimiento de la población. Para alcanzar este
objetivo, fueron obtenidos datos de los censos del IBGE desde 1970, cuando se inicia un proceso de
cambio demográfico en Sergipe, aunque si busca detallar mejor los datos más recientes del censo
demográfico de 2010 y de la PNAD 2009 y 2011. Se identificó que las características de la población de
edad avanzada Sergipana, aunque en líneas generales se asemejem a las de la población de edad
avanzada del país, tiene especificidades que deben tenerse en cuenta en el diseño de las políticas públicas.

Palabras-claves: Mayores, Sergipe, Politicas Publicas
I – INTRODUÇÃO
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Não há como negar a revolução demográfica em curso e as consequências desta para a economia, para a
sociedade em geral e para os diversos países. É cada vez mais urgente a construção de políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento social e que levem em conta o envelhecimento populacional. No Brasil, a
situação aponta para um rápido envelhecimento da população em um contexto econômico marcado pela
fragilidade e desigualdade social. Devemos reconhecer que a velhice tem na exclusão um traço
característico, o que implica em uma maior necessidade de proteção social,

Inserido neste contexto Sergipe tem experimentado nos últimos 40 anos significativas transformações
demográficas, incluindo uma transição da sua estrutura etária. A mesma tem ocasionado um aumento na
proporção e no número de idosos em sua população, indicando que entramos definitivamente no processo
de envelhecimento populacional. Atualmente cerca de 9,0 % da população sergipana é formada por
idosos, o que significa, 185.957 idosos, segundo o censo demográfico 2010 do FIBGE. Em 1970, esse
percentual era de apenas 5,8%, enquanto que o grupo de jovens nesse mesmo ano representava 46,1 %
da população. Em 2010 os jovens diminuíram sua participação para 26,9 %.

Esse quadro está relacionado a forte queda da fecundidade no estado, onde os dados revelam que de 7,8
filhos por mulher em 1970 passou-se para 2,0 filhos por mulher em 2010, uma redução de
aproximadamente 73 % em 40 anos. A transição demográfica em curso está relacionada também a queda
da mortalidade, principalmente infantil, o que promove um aumento da esperança de vida ao nascer no
estado, que hoje beira os 72 anos. Tudo isso já provoca, a partir das duas últimas décadas, uma
desaceleração do ritmo de crescimento populacional no estado.

Diante da constatação dessa situação se observa que crescem demandas especificas por políticas públicas
que levem em conta o novo retrato da população, considerando inclusive as bases de diferenciação social.
É então interessante traçar um perfil dos idosos sergipanos, que é o grupo populacional que mais cresce,
pois o mesmo apresenta desde já demandas importantes na concepção de políticas públicas, demandas
estas que tendem a se aprofundar nas próximas décadas. O objetivo deste texto é verificar algumas das
principais características dos idosos sergipanos com vista a demandas por políticas públicas numa
perspectiva de uma visão positiva do envelhecimento populacional.

Para tanto foram levantados dados dos censos demográficos do FIBGE a partir de 1970, quando se inicia
um processo de mudança demográfica em Sergipe. Como nos informa Meneses (2012) :

“Podem-se identificar, a partir dos anos 70, quatro características principais
relativas às transformações demográficas em Sergipe: 1) redução no ritmo do
crescimento populacional; 2) mudanças nos fluxos migratórios; 3) contínuo
processo de urbanização; e 4) início do processo de envelhecimento relativo de
sua população.” (MENESES, 2012 p.02).

Embora, 1970 marque o inicio do processo de envelhecimento populacional no estado, o perfil que se
busca traçar detalha melhor, dados mais atuais, isto é, do censo demográfico 2010 e das PNAD 2009 e
2011. A partir do levantamento dos dados, os mesmos foram tratados para construção dos indicadores
aqui utilizados. É importante ressaltar que a idade limite que se utilizou neste trabalho, para definição do
idoso, foi a de 60 anos, conforme se define no estatuto do idoso. A análise dos resultados segue uma
perspectiva analítica descritiva.

II – A FORÇA GRISALHA – UMA VISÃO POSITIVA DO ENVELHECIMENTO

Como ponto de partida de análise cabe ressaltar a importâncias de reverter visões que colocam o idoso
apenas como beneficiário da assistência social e vilão do aumento de gastos públicos. Defende-se a ideia
de que é fundamental a construção de um novo paradigma que remeta a uma visão do idoso como sujeito
de direitos, que deve ter oportunidades de se desenvolver como pessoa, de poder contribuir com a
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sociedade, tendo em conta a perspectiva já apontada por Camarano e Pasinato (2004) “Por contribuição
advinda da população idosa, entende-se a continuação na atividade econômica, mesmo quando
aposentado, o trabalho voluntário, a contribuição no orçamento familiar, a provisão de acomodação, o
cuidado com netos, aí incluídos os órfãos da Aids”. Isso só é possível quando se possibilite ao idoso o
exercício pleno da cidadania.

Vivemos uma sociedade cada vez mais grisalha e o envelhecimento populacional não constitui mais
novidade no Brasil onde os idosos já representam mais de 21 milhões de pessoas e 11% da população
total (Censo demográfico, 2010). O país apresenta uma expectativa de vida crescente devendo a mesma
atingir, segundo apontam as estimativas, 75 anos em 2020. Ademais dados da Unfpa/Helpage 2012
estimam que em dez anos o mundo atinja 1 bilhão de idosos.

Esse processo tem revelado novas facetas que repercutem no surgimento de uma força social cada vez
mais evidente, a força grisalha, sendo possível observar essa realidade a partir de vários fatores que
caracterizam o momento atual. Entre esses fatores, é possível destacar, a capacidade de mobilização dos
idosos, na busca por seus direitos. Como nos conta Fernandez e Santos (2007) “a análise da conjuntura
envolvida na construção das políticas destinadas à pessoa idosa revela a força do movimento social dos
idosos – “força grisalha”, onde alguns se comportam como verdadeiros atores e protagonistas coletivos na
luta pelos seus direitos, por conquistas sociais e pela cidadania”.

No contexto atual, verifica-se também uma população idosa participativa do ponto de vista eleitoral,
mesmo o voto sendo obrigatório apenas para brasileiros entre 18 e 70 anos, muitos idosos de 70 anos e
mais não abrem mão de comparecer e votar demonstrando uma disposição para continuar ativo e
contribuindo com a sociedade. Esses idosos com mais de 70 anos representaram cerca de 6,5 milhões de
votos e eram proporcionalmente 4,7 % do eleitorado brasileiro, segundo os dados das últimas eleições
divulgados pelo TSE. Caso consideremos o poder do voto da população acima dos 60 anos, o eleitorado
idoso já é bastante significativo, representando aproximadamente 16 % do eleitorado do país e cerca de
22,5 milhões de votos. Em Sergipe o voto grisalho representa 11,4 % do eleitorado e são 158,5 mil votos.

Outro fator que demonstra a força grisalha está na importância crescente que idoso representa em relação
ao poder de compra, muitos idosos acabam retardando a aposentadoria e alguns mesmos aposentados
voltam ao mercado de trabalho, onde já se verifica que aproximadamente 35 % dos idosos masculinos
brasileiros participam das atividades econômicas, segundo dados da PNAD 2011. Em todo o país, mais
idosos estão mantendo postos de trabalho e ampliando sua renda e com isso tornam-se alvo de bancos e
de empresas dos mais diversos ramos como as de viagens, eletrodomésticos, academias de ginástica,
segmentos de beleza e outras formas de consumo e em Sergipe não é diferente. A ideia de que os gastos
dos idosos se resumiriam a gastos com saúde e supermercado se vê pouco a pouco superada a partir do
aumento da expectativa de vida e da nova mentalidade do envelhecimento ativo. Além disso, cresce o
número de idosos fazendo investimentos e abrindo empresas o que contribui para desmistificar a ideia do
idoso apenas como encargo social, na verdade os recursos econômicos dos idosos, inclusive os recebidos
de aposentadorias e pensões alimentam a atividade econômica e contribuem para gerar riqueza.

Com o alargamento da vida e o continuo crescimento do número de idosos, em algum momento a
valorização excessiva da juventude e a visão depreciativa da velhice entrarão em choque e os orçamentos
públicos terão de definir prioridades que levem em conta o contraste entre as necessidades dos idosos e
da juventude. Um exemplo disso está na questão da aposentadoria, já que nessa situação, em geral, se
transferem os recursos dos trabalhadores mais jovens para os mais velhos, o que tem gerado insegurança
quanto ao futuro do sistema previdenciário. Todavia, se analisarmos do ponto de vista das famílias, ocorre
justamente o contrário, a renda em geral se transfere dos mais velhos para os mais jovens, dos pais para
filhos e de avós para netos., Observa-se, segundo os dados da Pnad 2011, que mais de 63 % idosos
brasileiros são chefes de família, representando 23,4% dos chefes de família no Brasil, sugerindo um novo
papel ativo nas famílias e obviamente menor dependência e maior contribuição econômica dos idosos para
as famílias brasileiras. É a força econômica dos idosos que já é fundamental para muitas famílias
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brasileiras. No caso sergipano, em muitos municípios a renda da aposentadoria dos idosos é muito
importante para economia local.

E não é só como força econômica que os idosos tem sido importantes para famílias, eles tem contribuído
também para coesão familiar, no cuidados com os netos, tendo em conta a inserção das mulheres no
mercado de trabalho. À medida que mais pessoas cheguem à terceira idade em boas condições
econômicas e de saúde, deve crescer a participação e contribuição dos idosos às famílias e a sociedade.

Nesse sentido, não deve passar despercebido que às mudanças na população têm impactado na realidade
socioeconômica e territorial a partir do surgimento dessa nova força social, a força grisalha. Talvez seja
hora de repensar a visão do idoso como alguém incapaz, incompetente e passivo e alertar-se para força
social, política e econômica que os idosos já representam.

Segundo o relatório sobre envelhecimento no século XXI da Unfpa/Helpage 2012, existe um dividendo de
longevidade a ser colhido, para isso, é necessário que se encaminhe medidas acertadas que possibilitem
um envelhecimento com acesso a saúde, renda mínima suficiente, possibilitar redes sociais de proteção,
incluindo o apoio a redes comunitárias e as famílias e desfazer mitos sobre envelhecimento apenas como
carga social, além de evidentemente garantir proteção jurídica.

A participação social dos idosos pode ser vista como um beneficio e contribuição para o desenvolvimento
econômico do país, além de beneficiar a qualidade de vida dos próprios idosos, visto que muitos estudos
tem relacionados a maior inserção social do idoso a satisfação e menor depressão, isto é, a participação
social contribui com a saúde do idoso e retroalimenta seu impulso participativo. Nesta perspectiva, Ivo
(2008) indica que “os idosos do futuro serão mais saudáveis, mais ativos e produtivos, terão níveis
elevados de escolaridade e exigirão ter uma participação socioeconômica elevada a diversos níveis. A
velhice ativa será o grande desafio do milênio”.

As políticas públicas deverão ter presente essa perspectiva no momento de elaborar o planejamento com
vistas ao desenvolvimento, já que dialeticamente a sociedade se desenvolve a partir da tensão constante
de forças que a determinam e a força grisalha parece ser cada vez mais marcante. Talvez o
envelhecimento possa ser visto também como um processo emancipação onde seja possível um idoso
plenamente integrado a sociedade, um envelhecimento com saúde, autonomia e independência será bom
individual e coletivamente, será importante para o desenvolvimento econômico de comunidades, regiões e
países.

Nesta direção é interessante um trabalho de conscientização dos próprios idosos sensibilizando-os para o
envelhecimento ativo, tal como preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que considera, além da
saúde, a participação social, a segurança e os cuidados necessários à qualidade de vida, como
fundamentais para o envelhecimento ativo. Vislumbra-se como necessário desmistificar estereótipos
ultrapassados e informações errôneas que enfatizam apenas as perdas e as dificuldades que advém com o
envelhecimento, além de, muitas vezes afirmarem que é tarde para demais para se adotar um estilo de
vida saudável e participativo. Torna-se fundamental impulsionar a participação social ativa e as condições
de autonomia e independência, com o intuito de valorização do processo de envelhecimento e dos idosos,
para que ocupem um lugar de respeito dentro da estrutura social, já que os idosos apresentam muitas
possibilidades e potenciais.

III – UM PERFIL DO IDOSO SERGIPANO

O perfil da população idosa sergipana embora em traços gerais se assemelhe a realidade brasileira,
apresenta especificidades locais que devem ser levadas em conta no momento de traçar políticas públicas.
Uma das especificidades locais é que no contexto de um processo de envelhecimento mais atrasado,
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quando comparado a média do envelhecimento brasileiro, apresenta menor proporção de idosos que o país
e a região nordeste, conforme se observa no quadro 01 abaixo.

QUADRO 01

Proporção de População de 60 anos ou mais na População Total

1970 1980 1991 2000 2010
Brasil 4,6 5,6 6,5 8,6 10,8

Nordeste 4,6 5,8 6,4 8,4 10,3

Sergipe 5,1 6,2 5,8 7,3 9,0

Fonte: FIBGE- Censos Demográficos

Um dos efeitos do processo de envelhecimento populacional esta exatamente nas mudanças na razão de
masculinidade. Em geral, à medida que se aproxima de faixas etárias de maior idade, cresce a proporção
de mulheres. Em Sergipe, segundo dados do censo 2010 do IBE, 55,96 % dos idosos ou 104.063 são
mulheres, contra 44,03% de idosos homens 81.894, é o que muitos chamam de feminização da velhice,
isso se deve a menor mortalidade feminina, ocasionando uma maior esperança de vida para as mulheres,
embora não seja apenas um fenômeno apenas local, é uma característica da população idosa sergipana
que vem se ampliando desde os anos 1970, conforme se observa no quadro 02.

QUADRO 02

Sergipe – Distribuição da População de 60 anos ou mais por Sexo

Anos
Total (%)

Homens Mulheres Homens Mulheres

1970 25.174 27.004 48,25 51,75
1980 36.651 40.675 47,4 52,6
1991 46.094 55.088 45,55 54,45
2000 58.005 73.166 44,22 55,78
2010 81.894 104.063 44,03 55,96

Fonte: FIBGE- Censos Demográficos

A expectativa de vida média do sergipano é de 71,84 anos (2010), porém para os homens é de 68,3 anos,
já para as mulheres é 75,1 anos. Assim, de acordo com o censo 2010, em Sergipe, apenas 38,6 % das
mulheres idosas estão unidas conjugalmente, enquanto, que para os homens o percentual representa 61,4
% dos idosos.

Isto revela a importância do viés de gênero na adoção de políticas públicas para idosos, pois a população
idosa feminina apresenta características diferentes da masculina, como menor nível de escolaridade e
menor nível de independência econômica. Entretanto, segundo Knodel e Ofstedal (2003) Apud Camarano e
Pasinato (2004) “não se nega a importância de se considerar as necessidades especiais de mulheres, mas
uma abordagem de gênero deve considerar as necessidades diferenciadas de ambos os sexos e
reconhecer que gênero não significa sempre uma marca de desvantagem”. Nesse contexto, tem se
identificado situações na literatura cientifica que apresentam realidades diferenciadas, quando utilizados
indicadores socioeconômicos em geral se identifica uma desigualdade gênero em favor do homem, por
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outro lado, a participação dos homens nos programas e ações desenvolvidos para idosos acabam sendo
muito menor que as das mulheres, o que pode está relacionado à maior dificuldade do homem em se
adaptar a saída do mercado de trabalho. Assim o desafio das políticas públicas para idosos se coaduna
com as necessidades sociais mais amplas de promover a igualdade de gênero.

Outro dado que chama atenção é que 27,3% dos idosos sergipanos têm mais de 75 anos, são idosos que
apresentam maior fragilidade e invisibilidade na comunidade, necessitando assim de maior atenção social
e de saúde. Obviamente o crescimento dessa parcela de idosos deve aumentar a pressão nos gastos com
saúde, previdência e assistência social, por outro lado é interessante pensar em assegurar condições
adequadas para fortalecer autonomia desses idosos. Deve-se ressaltar, no entanto, que a maioria da
população idosa sergipana esta na faixa ate os 69 anos, 55,3%, considerados, portanto idosos jovens. No
momento, apenas 15 % está na faixa dos 80 anos e mais, são idosos considerados senis, que se encaixam
no perfil da maior necessidade de atenção social, portanto com maior nível de dependência, para os quais
políticas públicas, como oferta de serviços de cuidadores de idosos e centros geriátricos devem ser
pensadas. Nesse sentido, dados da Pesquisa Básica de |Informações Municipais, 2011 do IBGE, nos
informa que em 2011 apenas 9,3 % dos municípios sergipanos tem alguma política para capacitação de
cuidadores de idosos, o que demonstra um descompasso entre as mudanças no perfil da população e as
políticas públicas desencadeadas para atender as necessidades da população.

Em 2010 71,3% dos idosos sergipanos (132.610) viviam na zona urbana e 28,7 % (53.347) viviam na
zona rural, o que demonstra a necessidade de adequar o planejamento e a gestão urbana as mudanças no
perfil etário da população, principalmente as questões de acessibilidade, planejamento habitacional e de
infraestrutura de suporte nas áreas de saúde e atenção social. Promover a gentileza urbana é também
possibilitar maior participação dos idosos na sociedade. Em Sergipe, segundo dados da citada Pesquisa
Básica de |Informações Municipais, 2011 do IBGE, somente 26,6 % dos municípios têm alguma política ou
programa para garantir a melhoria de acessibilidade no transporte para população idosa e segundo a
mesma pesquisa, apenas cerca 50 % dos municípios tem alguma política ou programa de melhoria da
acessibilidade aos espaços públicos de lazer e esporte, o que nos dá uma ideia do quanto há ainda por
avançar.

Verifica-se ainda que 18 % das famílias sergipanas têm idosos residentes como pessoa de referência
segundo dados da PNAD 2011. Evidencia-se assim a importância que assume o idoso na gestão dos
domicílios e no rol das necessidades da família que estão cada vez mais relacionadas com as necessidades
dos idosos. Novamente aqui se coloca a necessidade de políticas públicas que estimulem a capacitação de
profissionais e serviços que possam atender a esse grupo populacional que se amplia velozmente no
estado. Desse modo, alas geriátricas em hospitais, serviços de atendimento domiciliar público de saúde,
programas de prevenção de doenças que mais atinge os idosos e profissionais como cuidadores, geriatras,
odontogeriatras, entre outros profissionais e serviços devem ser estimulados via políticas públicas nos
municípios.

Outra informação importante sobre o perfil dos idosos sergipanos identifica que, segundo dados do censo
2010, 65,4 % dos idosos sergipanos são responsáveis pelos domicílios. Esse dado indica a importância da
renda de pensões e aposentadorias para manutenção econômica das famílias em Sergipe e pode está
relacionado também ao nível de desemprego e ao retardamento da entrada no mercado de trabalho da
população jovem, o que supõe uma demanda por políticas públicas de geração de emprego e renda para
os jovens. Nesse contexto, muito se tem falado em aproveitar o bônus demográfico, porém para isso
preciso garantir investimentos e aplicar os recursos necessários para prover educação de qualidade,
saúde, redução da pobreza e geração de emprego, através do crescimento econômico sustentado.

Vale destacar ainda, que 59,0% dos idosos sergipanos, ganham até um salário mínimo, revelando que a
grande maioria dos idosos pode ser classificada como de baixa renda e estão enfrentando dificuldades
financeiras na etapa final da vida, principalmente nos gastos com saúde ( PNAD 2009) isto fica ainda mais
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claro quando se verifica que apenas 19,7 % dos idosos contam com plano de saúde privado em Sergipe. A
ainda baixa proporção de idosos com plano de saúde, por um lado demonstra que a grande maioria dos
idosos depende da saúde pública no estado, o que representa necessidade de maior investimento na
ampliação da oferta de serviços específicos como, entre outros, os de geriatria. Por outro lado a
informação também está relacionada à baixa renda média dos idosos implicando em entraves para
alcançar uma melhor qualidade de vida para parte significativa dos idosos no estado.

Com relação à situação educacional observa-se que em 2010 46,1 % dos idosos sergipanos são
analfabetos e 3,3 é média de anos de estudo segundo dados da PNAD 2009. É interessante notar que os
idosos sergipanos apresentam média de anos de estudo superior a região nordeste (2,8 anos), mas
inferior a média brasileira (4,2 anos) isto pode ser explicado pelos maiores avanços no desenvolvimento,
que Sergipe tem alcançado com relação ao nordeste. Avanços, porém, ainda insuficientes para atingir o
nível de desenvolvimento socioeconômico médio do país. A baixa escolaridade deve está relacionada a
alguns fatores como a ausência da escolarização universal no momento em que os idosos de hoje estavam
em idade escolar, neste momento também o estado era mais rural e a necessidade qualificação para
mercado de trabalho era bem menor que a atual. Os dados também apresentam uma demanda para
políticas públicas educacionais, especialmente com relação ao perfil etário dos analfabetos.

Com relação à cor os dados do IBGE 2010 indicam que 56,9 % dos idosos sergipanos são pardos,
enquanto que os brancos representam 32,1% do total de idosos, pretos 9,8 %, amarelos 0,9% e índios só
0,3 %. Não há grandes diferenças em relação à distribuição da população total por cor do estado, parece
ser que o envelhecimento populacional no estado, não apresenta privilégios de cor.

Por fim uma informação importante com relação ao atendimento hospitalar ocasionado por causas
externas, principalmente acidentes de trânsito (atropelamentos) e quedas, embora incluam também
outras causas como lesões e agressões. Segundo dados do DATASUS (2009), 7,13 % foi a proporção
internações hospitalares dos idosos sergipanos pelas citadas causas. O aumento dessa estatística já
pressiona os serviços de trauma nos hospitais e faz aumentar os gastos com a saúde, tendo em vista que
o idoso leva mais tempo para recuperação em comparação com o jovem.

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se nota as mudanças demográficas tem produzido um público alvo (idosos) heterogêneo e com
muitas especificidades em termos de demanda e concepções de políticas públicas/gasto social que deve
ser entendido na perspectiva da solidariedade intergeracional e na perspectiva de uma sociedade que seja
para todos, onde a idade não signifique dificuldades para alcance de determinados direitos. Ademais como
as mudanças têm sido rápidas quanto melhor se conhecer o perfil dessa parcela da população mais se
conseguirá políticas públicas eficazes.

Justamente no sentido da eficácia das políticas públicas e tendo em vista as mudanças demográficas é
necessário ressaltar a perspectiva estratégica de políticas pró ativas que envolvam, por exemplo, o apoio
às famílias, a saúde reprodutiva, a conciliação do trabalho com a família, políticas transversais de gênero e
de educação. Ainda que não se dispense as políticas de adaptação que tentam gerir os impactos da
redução da fecundidade e do envelhecimento populacional em geral, focadas na assistência social, de
saúde e na adequação das finanças públicas. Em realidade precisamos encontrar maneiras de possibilitar
um envelhecimento ativo, de impulsionar e apoiar os idosos sem enxerga-los com uma carga para
sociedade. Para isso é importante encontrar formas inovadoras de aproveitar melhor o potencial que as
pessoas idosas representam, essa é uma visão que deve está presente na adoção de políticas públicas e
no seio da sociedade civil.

Em síntese os desafios são grandes, devemos nos preparar para enfrentar o momento demográfico do
envelhecimento populacional que se avizinha e aperfeiçoar, sobretudo elementos de maior justiça social,

Pág.7/9



como viés de desenvolvimento e aplicação de políticas públicas. Seja como for, só posteriormente é que
saberemos se a queda da fecundidade de fato gerou um impacto positivo no nosso desenvolvimento e se a
ação do “bônus” demográfico foi virtuosa.
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