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O boletim informativo GEPEA é uma publicação semanal sobre notícias, eventos, tecnologias e
estatísticas de preços relacionados a economia brasileira e mundial, que são debatidos em nossas
reuniões. Todo material é produzido e elaborado pelos alunos e professores integrantes deste grupo
de pesquisa atuante desde 2019. Este Grupo de Pesquisa é coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Edmundo
de Morais.

NOTÍCIAS
Em audiência, Artesp anuncia duplicação da Mogi-Bertioga e pedágio na Mogi-Dutra
Na última segunda-feira (21/10), a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) promoveu
uma reunião no Centro Educacional Braz Cubas, onde foi anunciada a duplicação de um trecho da
Mogi-Bertioga (SP 098) e a instalação de um novo pedágio na Mogi-Dutra (Rodovia Pedro Eroles ou
SP 088). Os membros do GEPEA debateram sobre a possibilidade desse projeto ir adiante e os
impactos que ela pode causar em Mogi das Cruzes e região.
Leia mais em: https://noticiasdemogi.com.br/audiencia-artesp-duplicacao-mogi-bertioga-pedagiomogi-dutra/

América do Sul em turbulência: entenda, em resumo, os protestos e crises políticas na região
Nesta semana, várias crises e manifestações começaram ou se intensificaram em diversos países da
América Latina. Nações como: Chile, Bolívia, Equador, Venezuela, Paraguai, Peru e Argentina tiveram
protestos em massa e crises políticas.
Leia mais em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/10/23/america-do-sul-em-turbulencia-vejaem-resumo-os-protestos-e-crises-politicas-na-regiao.ghtml

Paulo Guedes é eleito o melhor ministro da Economia do ano pela revista GlobalMarkets
O Ministro da Economia Paulo Guedes foi eleito o melhor Ministro da Economia do ano pela revista
inglesa GlobalMarkets, uma revista circula durante os encontros anuais promovidos por organismos
multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Leia mais em: https://oglobo.globo.com/economia/paulo-guedes-eleito-melhor-ministro-da-economiado-ano-pela-revista-globalmarkets-24029440

TEMA DE DISCUSSÃO
“Teoria Quantitativa da Moeda” por Prof. Luiz Edmundo de Moraes (FATEC - Mogi das Cruzes)
O Professor Luiz Edmundo de Moraes apresentou aos membros do GEPEA a “Teoria Quantitativa das
Moeda”, uma teoria que relaciona à inflação a oferta de moeda em uma economia. Segundo a teoria,

a quantidade de moeda disponível determina o nível dos preços em uma economia. E por sua vez, a
taxa de crescimento da quantidade de moeda determina a taxa de inflação.
Fonte: Material próprio do Professor Luiz Edmundo de Moraes

CURIOSIDADES
O que são “Inflação” e “Deflação”?
Inflação: é a distorção de preços ocasionada por um conjunto de fatores socioeconômicos e
caracterizado pela alta generalizada de preços, além da depreciação da moeda.
Deflação: é o oposto da inflação e significa uma queda do nível geral dos preços e não de um ou outro
produto isolado.

INDICADORES (valores de 26/10/2019)
TAXA DE INFLAÇÃO
IPCA
IGP-M

2,89%
4,0986%
MOEDAS

Dólar (US$)
Euro (€)
Libra (£)

R$ 4,00
R$ 4,44
R$ 5,14

COMMODITIES
Boi Gordo (@)
R$ 166,47
Café (saca - 60Kg)
R$ 163,20
Milho (saca - 60Kg)
R$ 42,45
Soja (saca - 60Kg)
R$ 83,44
Petróleo (barril)
R$ 247,27
BOLSA DE VALORES
IBOVESPA
107.363,77
Dow Jones
26.958,06
NASDAQ
8.029,22
FATEC Mogi das Cruzes – Rua Carlos Barattino, n. 908 - Vila Nova Mogilar, Mogi das CruzesSP. Telefone/Fax: (11) 4699 - 2799
Estagiário: João Otoni - Tecnologia em Logística - Mogi das Cruzes.
Estagiário: Jônatas Mota – Tecnologia em Agronegócio – Mogi das Cruzes.
Estagiário: Marcos Gomes - Tecnologia em Agronegócio - Mogi das Cruzes.
Estagiário: Israel Martinez - Tecnologia em Gestão Comercial - Itaquaquecetuba.
Revisão – Kauê Nunes – Tecnólogo em Agronegócio.
Revisão - Felipe Lintz - Convidado

