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Desemprego perdura nas classes C e D, 
mesmo com avanços da estrutura social

Trabalhador checa ofertas de emprego afixadas na região central de Campinas: cerca de dois terços dos desocupados estão nas classes C e D

Eunice Katunda,
uma compositora à
frente de seu tempo

Tese resgata a trajetória de Eunice 
Katunda, um dos nomes mais 
representativos da música erudita 
brasileira contemporânea.  
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TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Pesquisa feita pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (Nepp) da Unicamp nas regiões 
metropolitanas de São Paulo e de Campinas revela que programas federal e estadual de 
transferência de renda melhoram as condições de vida dos assistidos. Foram ouvidas 
400 famílias. Página 9
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Desemprego perdura nas classes C e D, 
mesmo com avanços da estrutura social
Estudo produzido pelo professor Waldir Quadros, do Instituto de Economia (IE), revela que os benefícios da ascensão 
social registrada entre 2004 e 2007 não foram suficientes para reduzir o desemprego entre os estratos mais pobres 
da população. Segundo o levantamento, cerca de dois terços dos desempregados pertencem às classes C e D. “Além 
de inesperado, esse quadro demonstra que vamos enfrentar um cenário de crise em condições desfavoráveis, o que 
aponta para o provável agravamento da vulnerabilidade social no país”, adverte o docente. Página 3
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