Desemprego acelera para 12,9%
em abril e atinge 13,4 milhões
de pessoas

O desemprego medido pela Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad
Contínua) do IBGE atingiu 12,9% da força
de trabalho do país no trimestre encerrado
em abril. Isso quer dizer que 13,4 milhões
de brasileiros procuravam emprego. Há um
ano, a taxa era de 13,6% e atingia 14
milhões de pessoas. Em relação ao
trimestre anterior que serve como base de
comparação, encerrado em janeiro de 2018,
houve aceleração da taxa, pois ficou em
12,2%, atingindo 12,7 milhões de pessoas.
Os dados foram divulgados na manhã desta
terça-feira. O mercado projetava
desemprego de 13% para o trimestre
encerrado em abril.O grupo de
desempregados cresceu 5,7% em relação
ao trimestre anterior (12,7 milhões) e caiu
4,5% na comparação com igual trimestre do
ano anterior, quando havia 14 milhões de
desocupados. A população ocupada foi
estimada em 90,7 milhões, o que representa
uma queda de 1,1% em relação ao trimestre
de novembro de 2017 a janeiro de 2018. Em
relação ao mesmo trimestre do ano anterior,
quando havia 89,2 milhões de pessoas
ocupadas, houve crescimento de 1,7%.O
número de empregados com carteira de
trabalho assinada (32,7 milhões) caiu nas
duas comparações: 1,7% frente ao trimestre
anterior ou uma redução de 567 mil pessoas
e 1,7% em relação a um ano antes ou
menos 557 mil pessoas trabalhando com
carteira.O número de empregados sem
carteira de trabalho assinada (10,9 milhões
de pessoas) ficou estável na passagem de
trimestre e em relação ao mesmo trimestre
de 2017, cresceu 6,3% (mais 647 mil
pessoas).A categoria dos trabalhadores por
conta própria segue crescendo na
comparação anual. Estimada em 23 milhões
de pessoas, a alta foi de 3,4% (mais 747 mil
pessoas) em relação ao acumulado nos

mesmos três meses do ano passado.Com
relação aos grupamentos de atividades, na
passagem de trimestre, nenhum dos grupos
de trabalhadores empregados cresceu. Na
agricultura, na indústria, no transporte, no
alojamento e alimentação, na informação e
comunicação, na administração pública e
nos outros serviços o grupo de ocupados
permaneceu estável. Já na comparação
anual, os grupos de trabalhadores na
administração pública e em outros serviços
cresceram; o da agricultura caiu e os
demais ficaram estáveis.A Pnad observa o
mercado de trabalho por completo:
trabalhadores formais e informais. Com
relação aos dados do mercado de formal,
compilados pelo Cadastro de Empregados e
Desempregados (Caged) do Ministério do
Trabalho, o cenário é positivo. No primeiro
quadrimestre, o saldo ficou positivo em
336.855 vagas.O Globo

Mais notícias do período Junho de 2018
* Supremo mantém fim do imposto sindical obrigatório

* Estudantes têm até hoje para se inscrever no ProUni
* Greve dos caminhoneiros fará inflação acelerar este mês, diz BC
* Após redução do diesel, vereador Clàudio Janta entra na Justiça para baixar
tarifa de ônibus
* Imposto sindical entra em semana decisiva no Supremo
* TST aprova Instrução Normativa sobre normas processuais introduzidas pela
Reforma Trabalhista
* Brasil perdeu 1,3 milhão de empregos na indústria entre 2013 e 2016
* ‘Custo do desmonte dos sindicatos será muito alto para a sociedade’
* Setor de serviços cresce 1% de março para abril, diz IBGE
* Fed indica que juros vão subir mais este ano e pressão sobre o Brasil aumenta
* Regulamentado saque de contas inativas do PIS/Pasep a todas as idades
* Criança ou adolescente sofre acidente de trabalho a cada três horas e meia

* Começam hoje as inscrições para o Sisu
* Presidente da Central, Clàudio Janta, se licencia com a intenção de concorrer à
Deputado Federal
* Estimativa para salário mínimo em 2019 é de R$ 998
* Diretor Geral da OIT, Guy Rider recebe em audiência oficial a direção da ADS
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