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A inflação nossa de cada dia – o levantamento em Osório de preço dos alimentos que
compõem a cesta básica em comparação com Porto Alegre
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Resumo: 
Tem sido praxe já há vários meses que os veículos de informação tratem cotidianamente do
tema da inflação. A alta dos preços se deve a diferentes fatores e seu cálculo é realizado
abrangendo vários itens que são pesquisados mensalmente. A classe trabalhadora, sobretudo
nos seus extratos mais baixos, sofre com a inflação principalmente na aquisição dos itens do
gênero alimentício, portanto, aqueles que compõe a cesta básica. A Cesta Básica Nacional foi
instituída com base no Decreto Lei 399 de 1938, onde também foi regulamentado o salário
mínimo ao trabalhador adulto capaz de suprir suas necessidades básicas. Desde janeiro de
1959 a Cesta Básica Nacional é pesquisada pelo Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos – DIEESE. Contudo, cidades do interior são, regra geral,
desassistidas no que concerne ao cálculo dos índices de inflação – no qual está inserido o valor
da cesta básica – uma vez que a verificação dos mesmos está limitada apenas a capitais e
grandes centros metropolitanos. Sendo assim, a realidade e dinâmica econômica nessas
cidades ficam prejudicadas em relação a possibilidade de análise uma vez que as mesmas não
possuem um conjunto de índices que venham a permitir sua reflexão. Tendo por base que os
valores despendidos com o consumo de produtos de primeira necessidade, como os gêneros
alimentícios, apresentam grande peso no orçamento familiar, a exposição da realidade da
dinâmica de preços dos mesmos é de suma importância para as famílias. Vislumbrando esta
necessidade nos propusemos neste trabalho a realizar o levantamento do preço da cesta básica
na cidade de Osório, utilizando a metodologia instituída pelo DIEESE e comparamos os valores
encontrados com os do município de Porto Alegre, uma vez que, seria a alternativa mais
próxima a nossa realidade dentro de diversos aspectos e nos oportunizaria uma base
comparativa e de compreensão da realidade local. No primeiro levantamento realizado por nós
o valor médio da cesta básica em Osório foi 1,23% mais cara que a da capital. Os meses
subsequentes nos possibilitarão a comparação tanto com a capital quanto a variação de preço
em nossa cidade, permitindo o entendimento da realidade local.
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