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O ano de 2020 chegou ao fim! Com ele veio a ideia de que um novo ano, cheio 

de novas esperanças, começa! E, com o início de uma nova década, chegaram as 

notícias de que a vacina da COVID-19 está, enfim, virando realidade! Mas as boas 

notícias não parecem parar por aí! 

Em termos econômicos (ufa!) finalmente começamos a ver que a inflação 

começou a perder fôlego. Aqui em Teresópolis, tanto a medição pelo IPC-FESO, o 

Índice de Preços ao Consumidor de Teresópolis, calculado com base na coleta de preços 

dos estudantes dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis do UNIFESO, 

quanto a apuração pelo IPC/CB-FESO, que acompanha os preços da cesta básica, 

apresentaram queda no primeiro mês de janeiro.  Esta é uma excelente notícia, pois há 

11 meses que a inflação anual acumulada ultrapassa a meta do Governo Federal. Para 

termos um panorama melhor, vejamos como a inflação de Teresópolis vem se 

comportando desde agosto de 2020: 
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O gráfico mostra claramente uma queda significativa e uma possível mudança de 

comportamento neste ano que se inicia. Para os mais pobres a queda foi um pouco 

menor, mas, mesmo assim, podemos considerar uma possível mudança no curto prazo, 

o que traz alento para todas as camadas sociais. 

É claro que uma única observação, o comportamento de um único mês, não pode 

ser visto como algo permanente, que certamente irá se repetir nos próximos meses. 

Assim como a notícia de que teremos pouco mais de 10 milhões de doses da vacina 

CORONAVAC não é suficiente para relaxarmos, porque esta quantidade não é 

suficiente para imunizar toda a população brasileira. Mas ambas as notícias representam 

uma mudança, um primeiro passo na direção da volta à normalidade! 

E, com essas duas pontas de esperança começamos o ano de 2021! Aleluia! 
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