
Inflação é maior para 
famílias de menor renda
 | ALTA DAS PROTEÍNAS ANIMAIS EXPLICA PRESSÃO INFLACIONÁRIA QUE VEM DOS ALIMENTOS

 � AGÊNCIA BRASIL

O Indicador de Inflação 
por Faixa de Renda, 
apurado pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), apontou que, en-
quanto a inflação das famílias 
de renda baixa e muito baixa 
registrou alta de 0,91%, a das 
famílias no segmento superior 
de renda apresentou variação 
menor (0,78%), em agosto.

O estudo divulgado nesta 
quarta-feira (15), no Rio de 
Janeiro, mostra que o grupo 
de alimentação foi o que mais 
contribuiu para a alta inflacio-
nária das famílias dos três seg-
mentos de renda mais baixa. 
Já para as três faixas de renda 
mais alta, o maior impacto veio 
do grupo de transportes.

Segundo o Ipea, para as fa-

mílias com menor renda, mes-
mo diante de uma deflação em 
itens importantes como arroz 
(-2,1%), feijão (-1,7%) e óleo 
de soja (-0,4%), os aumentos 
de preços das proteínas ani-
mais, especialmente do frango 
(4,5%), dos ovos (1,6%), da 
batata (20%), do açúcar (4,6%) 
e do café (7,6%) explicam a 
pressão inflacionária que vem 
dos alimentos.

Já a alta inflacionária do 
grupo de transportes deve-se 
aos reajustes de 2,8% da gaso-
lina e de 4,7% do etanol, com-
binados com a alta nos preços 
dos automóveis novos (1,8%) 
e dos serviços de aluguel de 
veículos (6,6%), mesmo com 
a queda de 10,7% das passa-
gens aéreas.

O grupo de habitação foi o 
terceiro que mais influenciou 

PESQUISA

todas as faixas de renda, pu-
xado pelos reajustes de 1,1% 
da energia elétrica, de 2,7% 
do gás encanado e de 2,4% do 
gás de botijão.

Segundo o Ipea, as famí-
lias de renda baixa e média 
baixa são as que apresentam 
as maiores taxas de inflação 
(5,9%) no acumulado do ano.

 � ACELERAÇÃO 
INFLACIONÁRIA

Os dados acumulados em 
12 meses mostram que, apesar 
da aceleração inflacionária ge-
neralizada, a taxa de inflação 
das famílias de renda muito 
baixa (10,63%) mantém-se em 
patamar acima da observada 

na faixa de renda alta (8%), 
pressionada pelas variações 
de 16,6% dos alimentos no 
domicílio, de 21,1% da energia 
elétrica, de 31,7% do gás de 
botijão e de 5,6% dos medica-
mentos.

“Já para as famílias de 
renda mais alta, além dos rea-
justes de 41,3% dos combustí-
veis, de 30,2% das passagens 
aéreas e de 12,4% dos apare-
lhos eletroeletrônicos em 12 
meses, a recente recuperação 
dos preços dos serviços de re-
creação, cuja alta em 12 meses 
passou de 0,07% em janeiro 
para 5,3% em agosto, explica 
grande parte dessa aceleração 
inflacionária”, indicou a pesqui-
sa do Ipea.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, a Good Life Saúde Ltda., inscrita sob 
CNPJ no 65140725/0001-20, determina a rescisão por inadimplência dos
clientes abaixo listados, nos termos do art.13 inciso II da Lei 9.656/1998 
combinado com artigo 4 da Súmula Normativa no 28, de 30 de
Novembro de 2015.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 54/2021 - SRP. Será realizado no 
dia 01 de outubro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 154/2021, 
na Modalidade de Pregão Presencial de n° 54/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço 
Por Item, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de funilaria, lanternagem, pintura , solda e torno da frota de veículos e máquinas 
da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@
coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-
3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG,  15 de setembro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.
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