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Segunda-feira  

Impacto da inflação é maior para mais pobres e 
causa endividamento recorde 

O Índice de Preços ao Con-
sumidor – Classe 1 (IPC-C1), 
que mede o  impacto dos preços 
entre famílias com renda mensal 
de até 2,5 salários mínimos qua-
se dobrou entre novembro e de-
zembro, de 0,56% para 0,93%. A 
alta nos alimentos, em especial 
da carne – que subiu 17,7% no 
mesmo período –, deve continuar 
pressionando a inflação para os 
mais pobres em 2020. Esse com-
prometimento de uma parcela 
maior da renda com gastos es-
senciais tem levado ao aumento 
do endividamento. 

De acordo com Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), divul-
gada pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), 65,6% das 
famílias têm algum tipo de dívi-
da, a maior parte – 79,8% – no 
cartão de crédito. Trata-se do 
maior nível desde janeiro de 
2010, quando a começou a pes-
quisa. 

No ano de 2019, o IPCA 
acumulado ficou em 4,31%. Ali-
mentos e bebidas pesaram mais 
no bolso e o preço da carne sal-

tou 32,4%. 
Segundo a economista Ma-

rilane Teixeira, pesquisadora do 
Centro de Estudos Sindicais e de 
Economia do Trabalho da Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(Cesit-Unicamp), é um cenário 
“perverso”, que combina estag-
nação econômica – baixo cresci-
mento – e elevação dos preços. 
Com as altas taxas de juros co-
bradas pelos bancos, as dívidas 
viram “uma bola de neve”, o que 
compromete ainda mais a capaci-
dade de consumo das famílias. 
Sem consumo, as empresas pro-
duzem menos e não contratam, 
reforçando o círculo vicioso da 
economia, que se mantém a partir 
da informalidade e empregos pre-
cários, que pagam os menores 
salários, nos setores de comércio 
e serviços. 

“Cada vez mais as pessoas 
comprometem a sua renda com 
alimentos e para fazer frente a 
outras despesas, precisão se endi-
vidar. No cartão de crédito e para 
o cheque especial, as taxas men-
sais variam de 3% até 16% ao 
mês, o que representa 498% anu-
almente. É um círculo totalmente 

vicioso. A indústria não está ge-
rando empregos. Os setores que 
estão gerando empregos são os 
setores do comércio e serviço, 
mas de forma vulnerável, a maior 
parte por meio de aplicativos”, 
destacou a economista. 

A atividade industrial e os 
números da balança comercial 
brasileira também revelam núme-
ros desanimadores para 2020. Em 
novembro, a indústria teve o pior 
resultado desde novembro de 
2015, com queda de 1,2%, se-
gundo dados do IBGE. De acor-
do com o ministério da Econo-
mia, a balança comercial regis-
trou superávit de 46,7 bilhões, 
em 2019, pior resultado desde 
2015. 

O quadro econômico ainda 
é agravado, segundo Marilane, 
pela falta de investimento públi-
co, que também chegou ao menor 
patamar histórico. Apesar das 
reformas trabalhista e da Previ-
dência, a enxurrada de investi-
mento privado também não veio, 
o que torna leva a professora a 
projetar um panorama desanima-
dor para a economia brasileira no 
próximo ano. 

“O cenário é muito negati-
vo, e a possibilidade que isso se 
reverta em 2020 é muito peque-
na, também por conta das instabi-
lidades no cenário internacional. 
Teríamos que ter um Estado que 
retomasse a atividade econômica, 
a partir da retomada do investi-
mento público e da ampliação 
das políticas públicas, o que infe-
lizmente, com esse governo, é 
praticamente impossível de acon-
tecer. Vamos precisar de um ou-
tro tipo de política econômica 
para que a situação possa se alte-
rar.” 

Fonte: www.cut.org.br 
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Inscrições para a Licenciatura em Letras-Libras esta-
rão abertas a partir de 20 de dezembro 

A Pró-Reitoria de Ensino da 
UFMA (Proen) abrirá inscrições, 
entre os dias 20 de dezembro e 
12 de janeiro, para o processo 
seletivo para ingresso no Curso 
de Licenciatura em Letras – Lín-
gua Brasileira de Sinais (Libras) 
na modalidade presencial. Os 
interessados deverão inscrever-
se, obrigatoriamente, via preen-
chimento de formulário no site 
www.concursos.ufma.br e pagar 
a taxa de R$ 50. O processo ocor-
rerá em uma única fase, de pro-

va objetiva. 
Para participar do processo, 

basta ter o certificado de conclu-
são do ensino médio. Ao todo, 
serão ofertadas 40 vagas, nas ca-
tegorias ampla concorrência, pes-
soa com deficiência e escola pú-
blica. Os que estiverem aptos e 
desejarem a isenção do pagamen-
to da taxa de inscrição deverão 
declarar interesse de 20 a 27 des-
te mês. 

As provas terão início às 9h 
do dia 26 de janeiro e durarão 

quatro horas. O local será divul-
gado a partir do dia 21 de janei-
ro, também na página de con-
cursos da UFMA. As provas con-
templarão as áreas de Lingua-
gens, Códigos e suas Tecnologias 
(abarcando Libras e Língua Por-
tuguesa), Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências da Nature-
za e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e suas Tecnologias. O 
resultado preliminar dos candi-
datos classificados até o limite 
de vagas será divulgado no dia 
10 de fevereiro. 

Após a divulgação do re-
sultado, os candidatos aprova-
dos e selecionados deverão ma-
tricular-se no período de 12 a 21 
de fevereiro (exceto sábado e 
domingo), na coordenação do 
Curso de Letras da UFMA, locali-
zado no Centro de Ciências Hu-
manas (CCH), no horário das 8h 
às 12h e das 14h às 17h. Para 
mais informações, acesse o edi-
tal do processo seletivo. 

Fonte: portais.ufma.br 

Acredite na Vida 
Por autor desconhecido 

Acreditar que a nossa vida 
não é melhor ou pior do que a de 
ninguém. Nunca sentir-se maior ou 
menor, mas igual. Fazer o bem 
sem olhar à quem e não esperar 
nada em troca, é uma maneira de 
encontrar a felicidade. 

Procurar sorrir sempre, mes-
mo diante das dificuldades e não 
se envergonhar das lágrimas, dian-
te da necessidade, é outra maneira 
de irmos ao encontro dela. Ser 
humilde, prestar favores sem re-
compensas, abrir as mãos e ofere-

cer ajuda, é uma maneira de buscar 
a felicidade. 

Chorar e sofrer, mas lutar e 
procurar vencer, sem deixar o can-
saço te derrotar, nem o desânimo 
ou o preconceito te dominar, é uma 
maneira de ganhar a felicidade. 
Aprender à defender seus ideais e a 
amar seus semelhantes, à conquis-
tar seus amigos pelo que é e não 
pelo que queiram que seja, é mais 
uma maneira de abraçar a felicida-
de. 

Saber ganhar e saber perder, 

é uma rara conquista, mas você 
consegue. Tenha fé, acredite em 
Deus!!! Viva cada momento de sua 
vida como se fosse o último. Faça 
de sua vida uma conquista de vitó-
rias, uma virtude e aproveite tudo 
o que ela te der como oportunida-
de. Mesmo sofrendo, sofra aman-
do. Pois é através do amor que 
você encontrará as chaves para 
abrir as portas da felicidade... 

Fonte: 
www.mundodasmensagens.com 


