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Desemprego nos Estados Unidos cai ao menor patamar em mais de 9 anos 
Os empregadores americanos aumentaram as contratações em novembro e a taxa de desemprego caiu para a mínima em 
mais de nove anos de 4,6%, tornando quase certo que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) vai 
aumentar a taxa de juros neste mês. Os EUA criaram 178 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, 
informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (2). Os sólidos ganhos no emprego provavelmente refletem o 
aumento da confiança na economia. Os dados de setembro e outubro foram, no entanto, revisados para mostrar 2.000 
vagas a menos do que o relatado anteriormente. A queda de 0,3 ponto percentual na taxa de desemprego no mês passado, 
para o menor nível desde agosto de 2007, foi resultado de mais pessoas encontrando trabalho, bem como o número de 
pessoas que deixaram a força de trabalho. 
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Grupo dos 10% mais ricos concentra 40,5% da renda no país, aponta IBGE 
Embora a concentração de renda tenha diminuído no Brasil nos últimos anos, o grupo dos 10% mais ricos ainda concentra 
40,5% do rendimento dos trabalhadores brasileiros. O dado é da Síntese de Indicadores Sociais divulgada nesta sexta (2) 
pelo IBGE. Os 40% mais pobres ficaram com apenas 13,6% da renda. Em relação a 2005, a concentração da renda entre 
os 10% mais ricos caiu de 45,3% para 40,5%. Já a fatia dos mais pobres subiu de 11% para 13,6%. A queda levou a uma 
redução do índice de Palma (indicador de desigualdade que compara a renda dos 10% mais ricos com a dos 40% mais 
pobres) no período, de 4,1 para 3. A distribuição de renda entre brancos e pretos ou pardos também diminuiu, mas 
permanece em níveis altos. De acordo com o IBGE, entre os 10% mais pobres, 75,5% se declaram pretos ou pardos. Em 
2005, eram 74,1%. No grupo dos 10% mais ricos, 79,7% são brancos. Em 2005, eram 86%. Com base em dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, o IBGE detectou ainda grande desigualdade com relação ao acesso a bens e serviços. 
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