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Maioria dos desempregados sobrevive de bicos ou trabalho temporário
Pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) aponta que um terço dos 13,1 milhões

dedicação a esse trabalho é de três dias por semana.

de brasileiros desempregados sobrevive fazendo bicos

pois apenas

ou trabalhos temporários, geralmente informais,

Essa periodicidade revela, segundo o SPC/CNDL,

não apenas uma escolha, mas escassez de oportunidade,

12% dos que fazem bicos consideram que

está fácil conseguir esses trabalhos.

29%
pedem ajuda financeira à família ou a amigos e 7%
recebem auxílio do programa Bolsa Família. Apenas 2%
utilizam poupança ou investimentos.
O estudo constatou o óbvio: a falta de trabalho

Bico não paga contas e destrói sonhos

provocou a queda no padrão de vida de seis em cada dez

brasileiros abandonou algum projeto ou desistiu da

brasileiros.

Entre os trabalhos informais mais comuns, estão os
(21%), como manutenções, pedreiro,
pintor, eletricista; produção de comida para vender
(11%), como marmita, doces e salgados; serviços
de diaristas e lavagem de roupa (11%) e serviços de
beleza, como manicure e cabeleireiro (8%). A média de
serviços gerais

Em relação aos hábitos de consumo, a pesquisa
(52%) dos desempregados

mostra que mais da metade

aquisição de um sonho de consumo por causa da
demissão.

As iniciativas mais frequentes foram deixar
(28%), voltar atrás no plano
de reformar a casa (25%), desistir de comprar ou
trocar o carro (17%) e deixar de comprar móveis para a
residência (17%).
fazer reserva financeira

Leia matéria completa em www.cut.org.br

Vem aí, participe!

Cut realiza curso de formação sindical no Cariri
Começou hoje, (03/04)
e vai até quinta-feira
(05/04) o Curso de
Formação Política
e Gestão Sindical
promovido pela CUT
no Crato, sul do
Ceará. Representando
a direção Colegiada do
Sintsef e a Delegacia
Sindical de Base do
Cariri, participam
Nilson, Oneide, Ivo,
Eugênio e Esmeraldo.

Sintsef informa!

- Filiada(o) que recebeu em 2017 valores referentes a conquistas em processos judiciais precisa declarar em imposto de
renda. Em caso de dúvidas procurar o nosso atendimento jurídico, pelo telefone 85 3255 7300, ou na sede do Sintsef,
em Fortaleza.
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