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"CURUPIRA"  
As informações publicadas neste blog são obtidas através da leitura 
diária dos principais jornais e revistas do país, e devem ser 
interpretadas, comparadas e articuladas para formulação de idéias e 
esquemas mentais. As notícias devem ser interpretadas sempre em 
conjunto, porque a articulação das informações é o processo que nos 
permite formar, alterar ou complementar a nossa visão sobre as coisas. 
Cultura é entretenimento. .....MANTENHA-SE INFORMADO. 
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53,5% dos negros brasileiros já estão na classe média  
Estadão     -     Mais da metade dos negros brasileiros, e pouco menos da metade 
dos mestiços (pardos), pertencem hoje à classe média, incluindo a classe C, a 
nova classe média popular. Segundo recente levantamento do economista Marcelo 
Neri, do Centro de Políticas Sociais (CPS), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
53,5% dos negros e 47,3% dos mestiços no Brasil pertenciam às classes A, B e C 
em 2008. Entre negros e mestiços juntos, 48% são de classe média, e 52% estão 
nas classes D e E, mais características da pobreza. Os porcentuais incluem 
também os muito ricos, mas que são estatisticamente pouco significantes.  Esses 
números, tirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
mostram uma grande evolução nos últimos 15 anos. Em 1993, menos de um 
quarto dos negros (23,8%) e pouco mais de um quinto dos mestiços (21,7%) 
pertenciam às classes A, B e C. Tomados em conjunto, apenas 22% dos negros e 
mestiços estavam na classe média, com quase 80% nas classes D e E.  Os 
números de Neri revelam que, desde 1993, a proporção de negros e mestiços nas 
classes A, B e C cresceu cerca de 110%, enquanto a dos brancos expandiu-se em 
42%. "Há uma melhora diferenciada dos negros e pardos na classe ABC, já que a 
proporção deles aumentou mais do que a dos brancos", observa Neri...   

http://economia.estadao.com.br/noticias/not_11138.htm 
Postado por MENEZES (Militar inativo, historiador e adesguiano/SC - Editor do Boletim 
Informativo CURUPIRA) às Sexta-feira, Abril 16, 2010   
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A atualização deste blog é realizada 
através da leitura diária dos 
principais jornais e revistas do país. 
As informações nele contidas são 
selecionadas pelo Tenente Menezes, 
e devem ser analisadas e articuladas 
para a formação de esquemas 
mentais. O seu conteúdo atende aos 
interesses das seguintes áreas: 
História, Ciência Política, Economia, 
Geografia, Filosofia, Ciências 
Sociais e Relações Exteriores.  
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