
Ano XIX Nº 4060 
18 de Setembro de 2020 

Sexta-feira  

Desemprego bate recorde, sobe para 14,3%, e 
atinge 13,7 milhões de trabalhadores  

A taxa de desemprego subiu 
para 14,3%, na quarta semana de 
agosto, e atinge 13,7 milhões de tra-
balhadores e trabalhadoras, segundo 
a pesquisa semanal PNAD COVID 
divulgada nesta sexta-feira (18), pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

É o maior percentual da série 
histórica da pesquisa, iniciada em 
maio, depois que foi decretada a 
pandemia do novo coronavírus e 
milhões de trabalhadores informais, 
totalmente sem renda, e os formais, 
muitos com renda reduzida, ficaram 
em quarentena para se prevenir con-
tra a Covid-19 por decisão dos go-
vernos locais. 

De acordo com a pesquisa, na 
quarta semana de agosto aumentou 
também, em cerca de 1,1 milhão a 
mais, o total de desempregados à 
procura de uma vaga no mercado de 
trabalho no país. 

A coordenadora da pesquisa, 
Maria Lucia Vieira, ressalta o cresci-
mento da taxa de desocupação, que 
era de 10,5% no início de maio, e 
explica que a alta se deve tanto às 
variações negativas da população 
ocupada quanto ao aumento de pes-
soas que passaram a buscar trabalho 
depois da flexibilização do isola-
mento social. 

“No início de maio, todo mun-
do estava afastado, em distancia-
mento social, e não tinha uma forte 
procura [por emprego]. O mercado 
de trabalho estava em ritmo de espe-
ra para ver como as coisas iam se 
desenrolar. As empresas estavam 
fechadas e não tinha local onde essas 
pessoas pudessem trabalhar. Então, à 
medida que o distanciamento social 
vai sendo afrouxado, elas vão retor-

nando ao mercado de trabalho em 
busca de atividades”, analisa a pes-
quisadora. 

 
Como está o isolamento social no país 

A pesquisa também indica 
mudança no comportamento da po-
pulação em relação às medidas de 
isolamento social. O número de pes-
soas que ficaram rigorosamente 
isoladas diminuiu pela segunda se-
mana seguida. Entre 23 e 29 de 
agosto, 38,9 milhões de pessoas se-
guiram essa medida de isolamento, 
uma queda de 6,5% em relação aos 
41,6 milhões que estavam nessa situ-
ação na semana anterior. 

Já a parcela da população que 
ficou em casa e só saiu por necessi-
dade permaneceu estável. São 88,6 
milhões de pessoas nessa situação, 
representando 41,9% da população 
do país. 

Houve estabilidade também 
no contingente dos que não fizeram 
restrição, chegando a 5 milhões de 
pessoas, e dos que reduziram o con-
tato, mas que continuaram saindo de 
casa ou recebendo visitas, situação 
de 77 milhões de pessoas. 

 
Cai número de afastados do trabalho 

O número de pessoas ocupa-
das que estavam afastadas do traba-
lho por causa das medidas de isola-
mento social foi reduzido em 363 
mil e esse contingente passou a 3,6 
milhões. As pessoas que estão nes-
sa situação agora representam 4,4% 
de toda a população ocupada, esti-
mada em 82,2 milhões. Dos 76,1 
milhões de pessoas que estavam 
ocupadas e não foram afastadas do 
trabalho, 8,3 milhões trabalhavam 
remotamente. 

7,2 milhões de estudantes não tive-
ram atividades escolares 
A pesquisa estima em 45,6 

milhões o número de estudantes ma-
triculados em escolas ou universida-
des na quarta semana de agosto. 
Desse total, 7,2 milhões (15,8%) não 
realizaram atividades escolares em 
casa no período. O número perma-
neceu estável em relação à semana 
anterior. As férias foram apontadas 
como motivo para 970 mil alunos 
não realizarem atividades escolares. 

Já o contingente de estudantes 
que tiveram essas atividades ficou 
em 37,4 milhões. “Ainda estamos no 
patamar de 82% de pessoas que refe-
riram ter atividades escolares”, des-
taca Maria Lucia. 

 
Cai número de pessoas com sín-

drome gripal 
Na quarta semana de agosto, 

11,3 milhões de pessoas apresenta-
ram pelo menos um dos sintomas 
investigados pela pesquisa, como 
febre, tosse e dor de garganta. O nú-
mero é inferior ao estimado na sema-
na anterior, quando 12,4 milhões de 
pessoas relaram ter algum dos sinto-
mas. “Isso representa 5,3% da popu-
lação. Em maio esse percentual che-
gou a 12,7%”, diz a pesquisadora. 

Das pessoas que apresentaram 
algum sintoma, 2,6 milhões de pesso-
as buscaram atendimento em estabe-
lecimento de saúde como, por exem-
plo, postos de saúde, pronto socorro, 
hospital do SUS ou privado. O núme-
ro de pessoas que procurou atendi-
mento em hospital público, particular 
ou ligado às forças armadas foi esti-
mado em 799 mil. Desses, 15,2%, ou 
121 mil, foram internados. 

Com informações do site do IBGE. 
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Direção da Conab propõe retomada de negocia-

ções com Fenadsef 

Após sucessivas decisões 
judiciais que confirmam a Fe-
nadsef como representante legí-
tima dos trabalhadores da Co-
nab, a empresa encaminhou 
ofício propondo marcar uma 
reunião, incluindo outras enti-
dades, para analisar sua propos-
ta para o Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) 2019/2020 da 
categoria. As negociações esta-
vam ocorrendo há mais de um 
ano sem a participação da Fe-
nadsef. No último dia 12, o Tri-
bunal Superior do Trabalho 

(TST) determinou que a federa-
ção deve participar de todas as 
mesas de negociação. Ao longo 
de todo esse período o ACT 
2017/2019 vem sendo prorroga-
do com apoio da Fenadsef e ou-
tras entidades, incluindo a Fisen-
ge e CNTC. 
Impasses 

Há temas que ainda são 
objeto de impasse entre a empre-
sa e os trabalhadores. Entre eles 
há um conjunto de cinco cláusu-
las que a Conab propõe alterar 
no atual ACT, questões envol-

vendo o Benefício de Assistên-
cia a Saúde (SAS) e a interpre-
tação da Lei Complementar 
173/20 que trata da interdição 
ou não de reajustes salariais até 
dezembro de 2021. 

As entidades enviaram 
ofício conjunto solicitando uma 
reunião com a empresa já na 
próxima semana. O momento é 
de atenção às informações. A 
categoria deve estar preparada 
para se mobilizar em defesa de 
direitos.   

Condsef/Fenadsef 

Biodiversidade do Pantanal 

queima junto com fazendas  

“Na minha região 
não tem ajuda do 
governo federal”, 
afirma fazendeira 
que teve as terras 

queimadas no Panta-
nal. Bolsonaro cor-
tou verbas de com-

bate a incêndios. 
 

Matéria completa em 
cut.org.br/noticias  

https://www.peticao.online/pec_101_plano_de_saude_aos_sucanzeiros

