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desemprego segue alto 
no terceiro trimestre
A TAXA de desemprego no 
terceiro trimestre de 2022 
está em 8,7%, segundo a 
Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua) do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). Este valor 
representa 9,5 milhões de 
pessoas. Ainda que a taxa 
tenha caído em compa-
ração com o segundo tri-
mestre, que registrava 8,9% 
(representando 10,1 mi-
lhões de desempregados), 

a porcentagem segue alta.
O IBGE considera de-

sempregada a população 
acima de 14 anos que está 
sem trabalho, mas segue 
na busca por uma vaga. A 
pesquisa considera tanto 
os empregos com carteira 
assinada quanto os infor-
mais, inclusive os bicos.

Isto explica a queda na 
taxa de desemprego e o 
recorde das pessoas com 
alguma ocupação (99,3 
milhões): a maior parte 

dos empregos gerados é 
sem carteira assinada.

No setor privado, houve 
recorde na série histórica 
(iniciada em 2012) de em-
pregados sem carteira assi-
nada: 13,2 milhões, um au-
mento de mais de 169 mil 
em comparação com o tri-
mestre terminado em junho.

No setor público, o mes-
mo padrão se repete: a pes-
quisa também registrou re-
corde na série histórica de 
empregados sem carteira 

assinada: 3,1 milhões, mais 
de 317 mil em comparação 
com o trimestre anterior.

Além disso, o número to-
tal de trabalhadores infor-
mais foi estimado em 39,1 
milhões no período entre 
julho e setembro, represen-
tando 39,4% do contingente 
de empregados — tão alto 
quanto os 39,3 milhões re-
gistrados entre abril e junho. 
Em comparação a um ano 
antes, 1,436 de trabalhadores 
entraram na informalidade.
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SAQUE

Coluna Saque é uma colaboração do Jor-
nalista: Rogaciano Medeiros - Reg. MTE 
879SRTE-BA, editor do Jornal “O Bancário”.

Rogaciano Medeiros

DISTINÇÕES
Domingo é um dia es-

pecialíssimo. O 2º turno da 
eleição não define apenas o 
próximo presidente da Re-
pública. Muito mais do que 
isto, aponta caminhos bem 
distintos para o Brasil. De 
um lado Lula, a democra-
cia social, a construção da 
cidadania e o respeito às di-
ferenças. Do outro Bolsona-
ro, o neofascismo, a intole-
rância, o negacionismo, a 
violência política e o obs-
curantismo. Nas urnas, o 
presente e o futuro do país.

VANTAGEM
Conforme as cinco últi-

mas pesquisas divulgadas 
esta semana, Lula, que ob-
teve 6,2 milhões de votos 
de frente no 1º turno, en-
tra na reta final do 2o turno 
com vantagem sobre Bol-
sonaro: Ipec (54% a 46%), 
Atlas/Intel (53% a 47%), 
Ipespe (53% a 47%), Poder-
Data (53% a 47%) e Qua-
est (53% a 47%). Tem boas 
chances de vitória. Ama-
nhã sai mais um Datafolha 
e na sexta-feira novo Ipec.

SUBSTANCIAL
Para o resgate do Estado 

democrático de direito e dos 
valores republicanos, assim 
como para o desmonte do 
neofascismo bolsonarista, a 
vitória de Haddad sobre Tar-
císio em São Paulo - o Ipec 
dá empate técnico - seria 
preponderante, junto com 
a eleição de Lula, claro. Até 
porque, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro continuarão nas 
mãos da extrema direita. Re-
forço à democracia.

ANTRO
“Quem faz o orçamento 

do STF? Aí ele vai tirar o or-
çamento da gente e a gente 
vai aceitar? Se tirar o nosso, 
a gente tira o deles”. A ame-
aça do líder do União Brasil 
na Câmara Federal, Elmar 
Nascimento (BA), confir-
ma o completo desrespei-
to para com as instituições 
e o espírito patrimonialista 
que predominam no an-
tro do neofascismo bolso-
narista. Vergonhoso. Nin-
guém aguenta mais.
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A política ultraliberal im-
posta pelo governo Bol-
sonaro, que corta direitos, 
deteriora as relações de 
trabalho e desmonta im-
portantes políticas públicas 
afeta em cheio milhões de 
brasileiros. São pessoas que 
precisavam de apoio do 
Estado, mas que tiveram a 
vida jogada à própria sorte 
e hoje vivem na miséria.

Com Bolsonaro, a ex-
trema pobreza explodiu. O 
CadÚnico (Cadastro Único 
– registro feito pelo gover-
no federal que revela quem 
são e como vivem as famí-
lias de baixa renda no Bra-

Quase 50 milhões estão na 
extrema pobreza

sil) mostra que 49 milhões 
de brasileiros – ou 23% da 
população – não têm renda 
suficiente para sobreviver.

São 10 milhões de pesso-
as a mais do que o registra-
do em dezembro de 2018, 
um mês antes de Bolsona-
ro assumir a presidência. 
O ultraliberalismo imposto 
pelo atual governo alargou 
a brecha entre rico e pobre 
e alimentou as amplas desi-
gualdades sociais.

Enquanto as elites viram 
a riqueza aumentar, mes-
mo diante das crises eco-
nômica e sanitária, os mais 
pobres passaram a viver em 

condições ainda mais pre-
cárias. Não à toa o número 
de pessoas em situação de 
fome cresceu, saindo de 19 
milhões para 33,1 milhões 
nos últimos quatro anos.

Um cenário bem dife-
rente do vivido entre 2004 
e 2014, quando o Brasil 
era referência no mundo 
em políticas de combate à 
fome. Os dados mostram. 
Estimativa feita pelo Banco 
Mundial revela que ao me-
nos 28,6 milhões de bra-
sileiros saíram da pobreza 
entre 2004 e 2014 e tinham 
garantidas as três refeições 
básicas do dia.

Sem nenhum plano de 
assistência do governo, mi-
lhares de famílias podem 
ter a rua como moradia. 

Nacional que faz oposição 
ao governo já protocolou 
no STF um pedido de pror-
rogação, por mais seis me-
ses, da liminar que suspen-
de os despejos por conta 
da pandemia de Covid-19. 
Com a chegada da crise 
mundial de saúde, em mar-
ço de 2020, a quantidade 
de pessoas na iminência de 
perder o teto cresceu 901%.

Somente desde o último 
levantamento do Despejo 
Zero, em maio de 2022, o 
índice saltou 32%. Apontava 
a existência de 142.385 fa-
mílias sob despejo iminente.

Quase um 
milhão de 
pessoas podem 
ser despejadas

Na próxima segunda-fei-
ra (31/10) acaba a deter-
minação do STF (Supremo 
Tribunal Federal) que pro-
íbe as remoções forçadas 
no Brasil. O risco é de que 
188.621 famílias sejam des-
pejadas em todo o país.

Baseado nos dados da 
Campanha Despejo Zero, 
898.916 pessoas estão nes-
te contexto de despejo. En-
tre elas, cerca de 600 mil são 
negras, 154 mil são crianças 
e 151 mil idosas. É preciso dar 
um basta na avalanche de 
despejos sem precedentes.

A base no Congresso 
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