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Classe média já ultrapassa os 50% da população brasileira
Da série … Que pais é este!
Classe Média já ultrapassa os 50% da população brasileira !

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou no dia 10 deste mês de fevereiro, um estudo sobre a distribuição das classes socioeconômicas no Brasil de hoje. Os dados se referem ao final de 2009 e ainda compara os resultados com os dados dos mesmos
elementos em outro estudo de 2003. A FGV utiliza como metodologia de classificação a divisão da população brasileira em 3
grandes parcelas assim definidas:
Classe A eB – Com rendimentos superiores a R$ 4807,00
Classe Média ou C – rendimentos entre R$ 1115,00 e 4807,00
Classe D e E – rendimentos até R$ 1115,00

Veja os resultados otidos :
A classe média brasileira que crescia desde 2003 e já
representava mais de 50% da população, teve uma pequena redução em 2009 , em virtude da crise mundial. O maior patamar foi
alcançado em 2008 com 53,81% , esclareceu o economista Marcelo Neri , coordenador do Centro de Políticas sociais da FGV .
” A crise impediu que a classe média seguisse crescendo. O ano de 2009 não foi da classe média que se estabilizou, mas está
voltanto a crescer. A pequena redução aconteceu nos primeiros meses do ano e em Março chegou a representar 52,52%, mas
depois voltou a crescer, afirmou Neri”
Atenção alunos de Terceiras séries , agora é com vocês!!!!
Analise os resultados obtidos nas duas pesquisas de anos diferentes. Observe que parcela(s) cresce(m) mais ou menos e tente
explicar o que está acontecendo. Formule em seu caderno de anotações, de 3 a 5 considerações , se possivel indicando causas e
consequências para os fatos ou dados registrados.
Dica: Tente relacionar a evolução dos índices com os acontecimentos ou história recente do país.
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