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Segunda-feira  

 

Jurídico 
informa 

 
O Sindsep/MA através 

da Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos e Institucionais, infor-
ma aos seus filiados que a ad-
vogada Maira Passos, não irá 
mais realizar atendimento ao 
público, sendo os seus plan-
tões, a priori, dados pelo ad-
vogado Mário Macieira.     

País bate recorde de informalidade e desem-
prego atinge 12,4 milhões de brasileiros 

 

Com mais um recorde no 
avanço da informalidade, a taxa 
de desemprego registrou leve 
queda no trimestre móvel encer-
rado em outubro, mas ainda atin-
ge 12,4 milhões de trabalhadores 
e trabalhadoras. 

De acordo com os dados 
da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad/
Contínua), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgados nesta sexta-
feira (29), a taxa de desemprego 
caiu 0,2% ponto percentual entre 
agosto e outubro e ficou em 
11,6%. No trimestre encerrado 
em junho a taxa foi de 11,8%. 

O trabalho sem carteira 
assinada e por conta própria ba-
teram novo recorde entre agosto 
e outubro, segundo o IBGE. O 
número de trabalhadores sem 
carteira de trabalho assinada 
contratado pelo setor privado 
subiu, em 2019, para 11,9 mi-
lhões, ou 2,4% (mais 280 mil 
pessoas) sem direitos. Outros 
4.565 domésticos também não 
têm carteira assinada.   

Já o total dos que traba-
lham por conta própria, subiu 
para 24,4 milhões de pessoas, o 
que representa uma alta de 3,9% 
(mais 913 mil pessoas) em rela-
ção ao mesmo período de 2018. 

O número de empregados 
com carteira de trabalho assinada 
ficou estável em relação ao tri-
mestre anterior e na comparação 
anual e somou 33,2 milhões de 
trabalhadores. 

A taxa de subutilização da 
força de trabalho caiu, puxada 
pelo aumento da jornada de tra-
balho dos informais e pela redu-
ção do contingente dos que tra-
balham menos de 40 horas sema-
nais – subocupados por insufici-

ência de horas trabalhadas - de 
24,6% no trimestre móvel anteri-
or para 23,8%, mas ainda atinge 
27,1 milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras. 

De acordo com a analista 
da pesquisa do IBGE Adriana 
Beringuy, a redução da taxa de 
subutilização da força de traba-
lho está relacionada “a um maior 
número de pessoas trabalhando 
mais horas, o que diminui o con-
tingente de trabalhadores su-
bocupados por insuficiência de 
horas”, ou seja, aqueles que tra-
balham menos de 40 horas por 
semana, mas gostariam e esta-
vam disponíveis para trabalhar 
mais.   

O número de subocupados 
diminuiu 4,5% em relação ao tri-
mestre anterior, com uma redução 
de 332 mil pessoas, atingindo 7 
milhões de trabalhadores. 

O número de desalentados 
(aqueles que desistiram de pro-
curar emprego) também recuou, 
para 4,6 milhões, com queda de 
4,5% (menos 217 mil pessoas) 
em relação ao trimestre móvel 
anterior, mas estatisticamente 

estável frente ao mesmo trimes-
tre de 2018. 

 
Confira alguns números do tri-
mestre encerrado em outubro 

da Pnad 
Desemprego 11,6% 
Desempregados   12,4 milhões 
Subutilização 23,8% 
Subutilizados 27,1 milhões 
Desalentados 4,6 milhões 
Sem carteira 11,9 milhões 
Por conta própria 24,4 milhões 

 
Fonte: CUT 
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Para refletir... 
 

Certa vez, um passarinho 
estava voando rumo ao Alaska. 

Depois de certo tempo 
voando começou a fazer frio, 
mas muito frio mesmo. As asas 
do passarinho começaram a 
congelar. Ele tentou bater as 
asas mais rápido, tentou asso-
prar as asas pra ver se elas pa-
ravam de congelar, mas nada 
adiantou. O passarinho caiu no 
meio da neve com as asas con-
geladas. 

Sem conseguir se mexer, 
sem comida, congelando de 
frio, o passarinho pensou: 

- O que mais me falta 
acontecer? 

Nesse momento se aproxi-
mou um cavalo. O cavalo chegou 
perto do passarinho, passou por 
cima dele, levantou o rabo e deu 
uma bela de uma “cagada" em 
cima do passarinho e foi embora. 

O passarinho novamente 
pensou: 

-Era só isso que me faltava. 
Cavalo malvado. Vou morrer 
congelado, com fome e ainda le-
vei uma cagada. 

Mas o passarinho percebeu 
que aquele “cocô” todo em volta 
dele estava ajudando a derreter o 
gelo das suas asas. Depois de uns 
10 minutos ele já estava quase 
pronto pra voar. Foi então que se 

aproximou dele um Gato. O 
gato cheirou ele, começou a 
lambe-lo, tirou todo o “cocô” 
do passarinho que pensou: 

-Puxa, que sorte!!! Como 
esse gato é bonzinho, me lim-
pou inteirinho. 

Quando o gato terminou 
de limpar o passarinho, ele co-
locou-o na boca e o comeu. 

MORAL DA HISTÓ-
RIA: NEM SEMPRE QUEM 
CAGA EM VOCÊ É SEU INI-
MIGO, E NEM SEMPRE 
QUEM TE TIRA DA MERDA 
É SEU AMIGO!!! 

Fonte: parabolasefabu-
las.blogspot.com 

O QUE ISSO SIGNIFICA? 
 
Sherlock Holmes e Dr. 

Watson vão acampar... Mon-
tam a barraca e, depois de uma 
boa refeição e uma garrafa de 
vinho deitam-se para dormir. 

Algumas horas depois, 
Holmes acorda e cutuca seu fiel 
amigo: 
- Meu caro Watson, olhe para 
cima e diga-me o que vê. 

Watson responde: 
Vejo milhares e milhares 

de estrelas. 
Holmes então pergunta: 

E o que isso significa? 
Watson pondera por um 

minuto, depois enumera: 
1) Astronomicamente, significa 
que há milhares e milhares de 
galáxias e, potencialmente, bi-
lhões de planetas. 
2) Astrologicamente, observo 
que Saturno está em Leão e tere-
mos um dia de sorte. 
3) Temporalmente, deduzo que 
são aproximadamente 03h15min 
pela altura em que se encontra a 
Estrela Polar. 

4) Teologicamente, posso ver 
que Deus é todo poderoso e 
somos pequenos e insignifican-
tes. 
5) Meteorologicamente, suspei-
to que teremos um lindo dia 
amanhã. Correto? 

Holmes fica um minuto 
em silêncio, então responde: 

Watson significa apenas 
que alguém roubou nossa bar-
raca! 

Fonte: palestrante.srv.br 


