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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 
de Brasileiros desemPregados soBrevive fazendo BiCos 
ou traBalhos temPorários, geralmente informais, 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 
ProvoCou a queda no Padrão de vida de seis em Cada dez 
Brasileiros.

entre os traBalhos informais mais Comuns, estão os 
serviços gerais (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 

dediCação a esse traBalho é de três dias Por semana.
essa PeriodiCidade revela, segundo o sPC/Cndl, 

não aPenas uma esColha, mas esCassez de oPortunidade, 
Pois aPenas 12% dos que fazem BiCos Consideram que 
está fáCil Conseguir esses traBalhos.

Bico não paga contas e destrói sonhos
em relação aos háBitos de Consumo, a Pesquisa 

mostra que mais da metade (52%) dos desemPregados 
Brasileiros aBandonou algum Projeto ou desistiu da 
aquisição de um sonho de Consumo Por Causa da 
demissão. as iniCiativas mais frequentes foram deixar 
fazer reserva finanCeira (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%).

Maioria dos deseMpregados soBrevive de Bicos ou traBalho teMporário

cut realiza curso de forMação sindical no caririveM aí, participe!

- 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.

sintsef inforMa!

Leia matéria completa em www.cut.org.br

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. 


