
Macaé, quarta-feira, 31 de Março de 2010 - 12:45h 

10.000 EXEMPLARES / DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

Uma evolução no comportamento do brasileiro vira cartaz no cenário sócio-econômico. A classe “C” acaba de vencer
uma importante etapa que a afasta da pobreza. São aproximadamente 90 milhões de pessoas representando a maior 
fatia da renda nacional, chega a 46% da população brasileira e cresce a cada dia. A renda familiar da nova classe 
média situa-se entre R$1.115 e R$4.807, transforma o Brasil e faz dele um país mais maduro. Esta migração traz um 
novo conceito no que diz respeito aos padrões culturais e de consumo. Segundo o chefe de Políticas Sociais da FGV, 
Marcelo Neri, a ascensão de pessoas das classes “D” e “E” à “C” se deu não apenas pelos programas de ajuda social 
do governo, mas porque o brasileiro trabalhou mais, ganhou melhor, se educou, comprou computadores, celulares e 
poupou mais.  
 

Atualmente, a classe “C” altera a estrutura econômica do país com um grande potencial de geração de renda, 
aumentando sua capacidade de consumo.  
 

A informação chega aos leitores em mãos. Sua distribuição é feita nos pontos de ônibus e locais de maior circulação 
de pessoas nas cidades de Macaé e Rio das Ostras. Em formato fácil para quem se desloca no trânsito ou a pé, 
colorido de ponta a ponta, tem no mínimo 12 páginas e tiragem quinzenal com 10 mil exemplares por edição.

Em todas as ediçoes você vai poder concorrer a 
magníficos prêmios. Em breve mais informações e 
regulamento. 
 
>>Mais Promoções 

Como você classifica as opções de 
entretenimento do fim de semana em 
Macaé? 

 

 Ótimas 

 Boas 

 Satisfatórias 

 Ruins 

 
 

Enviar Consulta

O JORNAL | EDIÇÕES | TABELA | CONTATO

Atualize  seu navegador Mais segurança para você, 
mais liberdade aos desenvolvedores Faça parte da campanha Baixe agora!
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