
MOBILIZAÇÕES EM MINAS GERAIS

EDITORIAL
por Rodrigo

Apesar da ideologia dominante considerar o mercado de trabalho como um ambiente alheio aos interesses de classe e às
movimentações dos personagens em conflito, a realidade objetiva demonstra que as determinações sobre os salários e os
empregos formais disponíveis são resultado da luta de classes. Não à toa, empregadores e suas associações classistas
defendem e reivindicam a “flexibilização” dos contratos de trabalho, no sentido de retirada das garantias sociais
conquistadas pelos trabalhadores. A partir dessa ofensiva patronal, as contrarreformas trabalhistas são recorrentes e nos
últimos anos caminham para a direção da desproteção laboral e o aumento do exército industrial de reserva, ou seja, dos
trabalhadores desempregados e subempregados na informalidade. Este Boletim tem como objetivo descortinar a luta entre
capital e trabalho, apresentando as lutas sociais de trabalhadores com contratos formais, informais e desempregados, com o
protagonismo de seus instrumentos de luta, sindicatos, associações e movimentos de caráter sindical, com centralidade na
região do quadrilátero ferrífero mineiro, mas também estendendo para importantes lutas sociais de todo o estado de Minas
Gerais, Brasil e no mundo. Esperamos contribuir com informações relevantes à pesquisadores, dirigentes sindicais,
assistentes sociais, estudantes e demais categorias da classe trabalhadora, no sentido de privilegiar a dimensão coletiva de
classe. 
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BOLETIM SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO,
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS E CONFLITOS
SINDICAIS EM MINAS GERAIS

U M A  O R G A N I Z A Ç Ã O  D O  P R O J E T O  D E  E X T E N S Ã O  O B S E R V A T Ó R I O  D O
S U J E I T O  C O L E T I V O  D O  T R A B A L H O  ( P R O E X  - U F O P )  

A LUTA DOS TRABALHADORES DO SETOR DA MINERAÇÃO EM CONGONHAS, OURO PRETO
E MARIANA, PELA JORNADA DE TRABALHO DE 6 HORAS SEM REDUÇÃO DE SALÁRIO
por Karine

  No dia 11 de agosto de 2022, o
Sindicato Metabase Inconfidentes
publicou em um de seus boletins um
texto com o seguinte título:
“Desespero e assédio: CSN faz de
tudo para derrubar o turno de 6h na
mineração”. Neste, há a informação
de que o direito ao turno de 6 horas
foi conquistado pelos trabalhadores
por meio de muita luta. Mesmo assim,
segundo o sindicato, na cidade de
Congonhas a CSN não poupa esforços
para impor o turno de 12 horas.
Inclusive, a empresa adotou a
estratégia de criar abaixo-assinados
para demonstrar que a reivindicação
também seria dos trabalhadores.
    O sindicato se posicionou contra,
pois compreende que a perda de
direitos dos trabalhadores é
inegociável e não reconhece a legiti-

midade dos abaixo assinados, já que
estes foram iniciativa da empresa e
construídos por meio de assédio e
pressão – seja de forma explícita ou
mais discreta.
    Para alcançar o que deseja, a CSN
traz em seu discurso que a mudança é
para a melhoria de vida de seus
trabalhadores, porém, o sindicato
esclarece que, com o aumento da
carga horária, haverá perda de postos
de trabalho, aumento da intensidade
do trabalho, aumento do risco de
doenças e acidentes dentro da
empresa, redução relativa de salários,
interferência na economia local, entre
outras consequências. Dessa forma, o
Sindicato Metabase Inconfidentes se
posicionou contra esse retrocesso e
afirma que fará o possível para barrá-
lo.

    Essa pressão sobre os trabalhadores já
é sentida na Vale, com propostas em
curso de implantação do “Turno de 12”
nas minas de Ouro Preto e Mariana, que
têm sido objeto de mobilização e
discussão dos sindicatos Metabase
Mariana e Metabase Inconfidentes.

Ver mais em: 
https://www.facebook.com/metabaseinc
onfidentes

https://www.metabasemariana.com.br

Imagem - facebook do Sindicato Metabase Inconfidentes

https://www.facebook.com/metabaseinconfidentes
https://www.metabasemariana.com.br/noticias/noticia.php?id=148


A GREVE DOS TRABALHADORES METROVIÁRIOS DE BELO HORIZONTE CONTRA A
PRIVATIZAÇÃO DA CBTU
por Maria Alice

A greve dos trabalhadores metroviários da capital, Belo
Horizonte teve início na quinta-feira, 25 de agosto, após o
Tribunal de Contas da União (TCU) autorizar a privatização
do modal. Os prejuízos voltam-se tanto para os
trabalhadores, com a perda da relação contratual, quanto
para os usuários do sistema, no aumento da passagem, além
da precarização do serviço, visto o histórico de privatização
do sistema de metrôs no país. O resultado da assembleia do
Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte (SindiMetro),
realizada no dia 1 de setembro, aprovou que a greve se man

tenha parcialmente, cumprindo a liminar da justiça de 60%
da capacidade e com maior intervalo entre as viagens da
carga horária. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU) convocou seus funcionários que estavam em
descanso semanal remunerado para trabalhar, pagos com
hora extra, sendo esta uma medida irregular, configurando
uma tentativa de minar o direito constitucional de greve. A
categoria permanece mobilizada, no momento que
divulgamos este boletim.

Ver mais em: https://www.sindimetromg.org.br/index.php?lang=pt-br 

AS LUTAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS POR REAJUSTE E CONTRA A
PRECARIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
por Beatriz

    O primeiro semestre do ano de 2022 foi
marcado por eventos de mobilização popular
e acadêmica, com a luta dos servidores
públicos federais em resistência ao desmonte
do serviço público e em defesa da educação
pública, gratuita e de qualidade, assim como
condições dignas de trabalho. Além disso, a
luta por um reajuste salarial, que não ocorre
desde 2016, marcou o movimento sindical
deste setor que se mobilizou por uma
necessária greve. 
    Inúmeros movimentos de lutas se
ergueram nesse horizonte. No presente
boletim, destacamos a mobilização do corpo

docente e técnico do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), que
promoveu uma greve de mais de 60 dias no primeiro semestre deste ano.
Atuante desde março, tomou proporções nacionais, mediante
manifestações, palestras, reuniões, assembleias locais e gerais,
fortalecendo o diálogo e a conscientização sobre a importância da luta
pela educação pública de qualidade e por mais respeito ao funcionalismo
federal, assim como pela suspensão dos bloqueios orçamentários da
educação pública, com a revogação da Emenda Constitucional 95.
    Com relação aos trabalhadores e estudantes da UFOP, foi realizada
Assembleia Unificada entre as três entidades representativas - ADUFOP,
ASSUFOP e DCE -, realizada em 25 de agosto, que pautou a discussão
da situação da UFOP diante dos cortes orçamentários, redução que afeta
diretamente a permanência e o desenvolvimento acadêmico dos discentes
por meio da redução de bolsas e sucateamento das moradias estudantis,
como pelo alto preço do restaurante universitário, assim como a
preocupação com a significativa redução do quadro de trabalhadores
técnico-administrativos e expansão do ensino à distância nos cursos
presenciais.
    O restante deste ano e 2023 serão cruciais para essas lutas, exigindo
reinvestimento nas políticas sociais, destacando aqui a educação, como
também a valorização dos servidores públicos federais que por mais de 7
anos não recebem reajuste salarial.

Ver mais em: https://www.adufop.org.br/
http://assufop.com.br/
https://sinasefeifmg.com.br/wordpress/

Imagem - Larissa Lana, assessoria da ADUFOP

GREVE DOS TRABALHADORES MUNICIPÁRIOS DE CONSELHEIRO LAFAIETE
 por Francis

Em 17/08, foi deflagrada a greve dos servidores públicos de Conselheiro Lafaiete, que chegou ao fim após uma decisão do
Tribunal Justiça de Minas Gerais. A mobilização, que começou depois que servidores públicos se reuniram na frente da
Prefeitura para pedir aumento do vale alimentação, piso salarial dos servidores públicos,plano de cargos e salários em todas

https://www.sindimetromg.org.br/index.php?lang=pt-br
https://www.adufop.org.br/
http://assufop.com.br/
https://sinasefeifmg.com.br/wordpress/


as secretarias, entre outras reivindicações, foi atacada pelo Tribunal de Justiça que mandou suspender imediatamente a greve.
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Conselheiro Lafaiete (SINSERLAF), Valdney Delmaschio Alves,
alegou que, após reunião ocorrida anteriormente com o prefeito da cidade Mário Marcus, os servidores foram coagidos, uma
vez que mesmo após a reunião para definição dos acordos, eles teriam recebido uma notificação extrajudicial. Como
resultado da reunião entre o prefeito e os sindicatos, foi firmado acordo para aumento do vale alimentação para 400 reais
além de auxílio alimentação diferenciado para servidores que se deslocam para fora da sede do município. Já as outras
demandas não foram atendidas, tendo em vista que o Tribunal de Justiça ordenou o fim da greve.

Ver mais em: https://www.facebook.com/SINSERLAF/ 

MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS/OS ENFERMEIRAS/OS
EM DEFESA DO PISO NACIONAL
por Nathaniely

    Nas últimas semanas várias mobilizações e greves têm explodido no
setor da saúde. Motivo de tal conjuntura se trata pelo fato de que os
enfermeiros, como categoria, buscam e exigem um piso salarial que
busque ser mais condizente com a realidade profissional. De acordo com
a reivindicação, a remuneração mínima de enfermeiros deveria ser fixada
em R$4.750,00, 70% deste valor para técnicos e 50%, para auxiliares e
parteiras. Os pisos salariais deverão ser aplicados por todos os setores até
o início do próximo exercício financeiro.
    Porém, essa luta, assim como tantas outras, passou, e passa por
momentos de tensões. Depois de muita movimentação, a categoria
alcançou através da aprovação na Câmara do Deputados, a criação de um
piso salarial (PL 2564/20). Entretanto, o novo cenário ao qual a categoria
se encontra é de retrocesso, uma vez que a lei aprovada foi suspensa pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 16/09/2022, com o argumento de
que a aprovação desencadearia um risco de demissão em massa e de
sobrecarga na rede. No dia 21 de setembro a categoria fez uma
paralisação nacional com atos em muitas cidades do país. 
    A mobilização dos enfermeiros em defesa do piso salarial não tem sido
diferente na cidade de Mariana. Na noite do dia 30 de setembro, no centro
da cidade, a Associação Marianense dos Servidores Municipais de

Enfermagem (ASSENF) realizou ato.
Cartazes, faixas, megafone, balões nas cores
preto e branco representando a enfermagem
em luto, e até mesmo máscaras e narizes de
palhaço, demonstraram a total indignação
dos profissionais.

Ver mais em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/09/20/int
erna_gerais,1395983/greve-nacional-da-enfermagem-
acontece-nesta-quarta-feira-com-ato-em-bh.shtml

Imagem - Nathaniely

DESEMPREGO E AS VAGAS DE EMPREGO NOS SINES DE MARIANA E OURO PRETO 
por Jhenifer

    O número de trabalhadores desempregados no Brasil é
muito alto. No encerramento do segundo trimestre de
2022, 10,1 milhões de pessoas encontravam-se nessa
situação, além de uma taxa de informalidade que alcançou
o número recorde de 39,286 milhões de trabalhadores. A
taxa de desemprego em Minas Gerais também se encontra
muito alta, bem como cresceu o número de trabalhadores
informais - estima-se que cerca de 4 milhões. 
    Em referência à cidade de Mariana, essa tem
apresentado um grande número de vagas de emprego no
Sistema Nacional de Emprego (SINE), com destaque para
a retomada da mineração na região e para o setor de
construção civil. O número de vagas de emprego tende a

oscilar ao longo dos meses. Em agosto, por exemplo, no
dia 26 foram divulgadas 1066 vagas, no dia 29, 623 vagas.
Em 8 de setembro eram 879 vagas e no dia 16, 902 vagas.
    Em Ouro Preto, parte significativa das vagas de
emprego estão nos setores de construção civil e de
serviços. O número de vagas de emprego disponíveis foi
aumentando ao longo de 2022. No mês de janeiro, o
número de vagas de emprego disponíveis era de 69, e no
dia 6 de setembro o número de vagas chegou a 336.

Ver mais em: https://ouropreto.mg.gov.br/sine/vagas
https://sinemariana.com.br/

https://www.facebook.com/SINSERLAF/
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/09/20/interna_gerais,1395983/greve-nacional-da-enfermagem-acontece-nesta-quarta-feira-com-ato-em-bh.shtml
https://ouropreto.mg.gov.br/sine/vagas
https://sinemariana.com.br/


GREVE DOS TRABALHADORES DA SERPRO
por Rodrigo

Trabalhadores do Serviço Federal de Processamento de
Dados (SERPRO), empresa pública que contrata
trabalhadores em regime CLT, realizaram uma greve de 23
dias, desde 10 de agosto, em defesa de uma negociação de
reajuste salarial. Os trabalhadores da empresa em Belo
Horizonte, também paralisaram. No final, conquistaram
reajuste salarial pelo INPC, de 12,47%, abono dos dias
paralisados e renovação de clausulas importantes do
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). 

Ver mais em: https://www.sindados-mg.org.br/

MANIFESTAÇÃO DOS EDUCADORES
MUNICIPAIS DE OURO PRETO EM DEFESA DO
PISO SALARIAL
por Jhenifer

Durante o desfile de 7 de setembro, na Praça Tiradentes,
professores se manifestaram em defesa do pagamento do
piso salarial do magistério para os servidores da educação
municipal de Ouro Preto, exigindo ao executivo municipal
o pagamento do piso, conforme garante a lei. Segundo
Leandro Andrade, presidente do SINDSFOP, a prefeitura
alega pagar o piso, mas o que acontece não é o pagamento
de um piso salarial, pois somente depois de anos de
trabalho que o professor passa a recebê-lo valor, é como se
fosse pago como teto salarial.

Ver mais em: 
https://www.instagram.com/tv/CiS-24cu00m/?
utm_source=ig_web_copy_link

GREVE DOS COLETORES DE LIXO DE
VARGINHA
por Maria Alice

Após seis dias de paralisação, chegou ao fim, no dia 14/09,
a paralisação dos coletores de lixo de Varginha - MG. A
categoria alegava que o salário base estava defasado e
reivindicava melhores condições de trabalho, como os
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). De 42
servidores responsáveis pela limpeza, somente 11 não
haviam aderido à greve, o que levou a contratos
emergenciais de terceirizados. 

Ver mais em: https://g1.globo.com/google/amp/mg/sul-de-
minas/noticia/2022/09/14/prefeitura-anuncia-fim-da-greve-
dos-coletores-de-lixo-em-varginha-mg.ghtml

OUTRAS MOBILIZAÇÕES GREVE DOS TRABALHADORES DA EBSERH
por Beatriz

  Com duração de 9 dias, a greve histórica dos
trabalhadores da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH) contou com a adesão de muitos
trabalhadores, de diferentes áreas, em 37 hospitais e na
sede da empresa, com mais de 20 rodadas de negociação
entre os representantes da empresa e as entidades sindicais.
A luta da categoria pauta-se no reajuste de salários e
benefícios empregatícios, bem como acordos coletivos de
trabalho mais justos. Em Minas Gerais, hospitais federais
de Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte e Juiz de Fora,
tiveram adesão e mobilizações da greve nacional. 
  Com intervenção do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que determinou percentual mínimo de manutenção
dos trabalhadores, a greve caminhou para julgamento pela
Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC). Apesar
de um acordo em reunião de mediação que daria reajuste
de 22% referente à 2020 até este ano, o TST decidiu
aprovar somente 11% referente à 2022, utilizando
argumento de que governo Bolsonaro aprovou lei
congelando salários no período de “calamidade”, entre
2020 e início de 2022.

Veja mais em: https://www.condsef.org.br/noticias/ebserh-com-greve-
crescendo-tst-convoca-reuniao-mediacao-esta-quinta-29

https://sintsef.org.br/trabalhadores-as-da-ebserh-suspendem-greve-
nacional/

GREVE DOS MOTORISTAS DE UBERABA
por Jhenifer. 

A greve dos trabalhadores do Transporte Coletivo de
Uberaba chegou ao fim em seu sexto dia, após um acordo
entre o Sintracol e a Transube, realizado em uma reunião
no dia 4 de outubro de 2022. A categoria pedia reajuste
salarial de 2022 e a recomposição de um déficit salarial
referente a 2020, que não havia sido feito devido ao
alegado baixo número de passageiros durante a pandemia
de covid-19. Além de salário digno, outra reivindicação
conquistada pelos trabalhadores foi a de rever as escalas de
intervalo por uma jornada de trabalho justa.

Ver mais em: https://diariodotransporte.com.br/2022/10/04/termina-
greve-de-onibus-em-uberaba-mg-apos-seis-dias/ 
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TRABALHADORES EM SITUAÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO SÃO RESGATADOS EM MINAS GERAIS
por Rodrigo. 

Entre os meses de agosto e setembro, o Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Federal e outros órgãos de
fiscalização do trabalho e polícia, realizaram busca de 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão, nas cidades de
Ponte Nova, região de Araxá, Delfinópolis, dentre outras. Os trabalhadores eram submetidos à degradantes condições de
trabalho em fazendas de colheita de alho, milho, dentre outras.

Ver mais em: https://www.cut.org.br/noticias/207-trabalhadores-sao-resgatados-de-trabalho-analogos-a-escravidao-em-minas-gera-2f0f

NACIONAIS

A LUTA DOS RECENSEADORES DO IBGE POR
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO
por Beatriz

   Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico visita a todos os
cerca de 75 milhões de lares brasileiros. Em decorrência da
pandemia, o Censo foi adiado desde 2020, assim como por falta de
orçamento, acarretando novos problemas à pesquisa em 2022. 
   Os recenseadores contratados temporariamente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a coleta do Censo
esse ano, se uniram em greve no dia 1º de setembro, pela
regularização dos pagamentos, mais transparência no cálculo da
remuneração, melhores condições e segurança de trabalho na
realização da coleta, em função de assaltos, ameaças, assédio sexual,
racismo e pela maior receptividade da população tendo em vista as
fake news que desacreditam o trabalho do IBGE. Em resposta, o
IBGE alegou que a questão dos pagamentos é um problema
operacional, e não de caixa. Embora, segundo o Instituto, a coleta
não foi afetada, mais de 6 mil recenseadores abandonaram seus
postos, dentre os 160 mil contratados.

Veja mais em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62654676
https://assibge.org.br/

PARALISAÇÃO DOS METALÚRGICOS DA
MERCEDES DO ABC PAULISTA CONTRA
DEMISSÃO DE 3600 TRABALHADORES
por Karine

A empresa Mercedes-Benz – localizada em São
Bernardo do Campo, região do ABC Paulista –
anunciou no dia 6 de setembro a demissão de 3600
de seus funcionários, sendo 2.220 trabalhadores
diretos e 1.400 terceirizados, justificando sua ação
como um processo de reestruturação da empresa
para atender as demandas do mercado atual. Diante
disso, no dia 8 de setembro de 2022, 6000
metalúrgicos que trabalham na fábrica decidiram
paralisar as atividades até o dia 12 de setembro de
2022. 

Veja mais em: https://www.cut.org.br/noticias/metalurgicos-
decidem-parar-apos-montadora-mercedes-benz-anunciar-
demissoes-no-ab-e380

INTERNACIONAIS

    Com o alcance de 7.000 trens e um custo de US$ 2 bilhões diários, afetando o transporte de cargas e passageiros, os
ferroviários estadunidenses têm grande força de paralisação da economia nacional, visto que transporta quase 30% da carga
do país. Uma greve com grande capacidade quase foi desencadeada em meados de setembro, com a luta de 115.000
trabalhadores sindicalizados por aumentos salariais, folgas e licenças médicas.
    Com acordo provisório no fim de setembro, resultado das várias negociações com a Casa Branca e o presidente Joe
Biden, que propôs reajuste salarial de 24% retroativo a cinco anos e licenças médicas, a categoria decidiu adiar greve para
depois de novembro. Um dos principais sindicatos dos ferroviários rejeitou proposta e greve pode ocorrer ainda em outubro. 

Ver mais em:
https://www.brasildefato.com.br/2022/09/25/greve-ferroviaria-pode-tirar-dos-trilhos-economia-dos-eua

https://www.cnnbrasil.com.br/business/sindicato-de-ferroviarios-dos-eua-rejeita-acordo-e-reabre-possibilidade-de-greve/

NEGOCIAÇÃO DURA DOS FERROVIÁRIOS DOS EUA QUASE PARALISA ECONOMIA
por Beatriz
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PARALISAÇÃO DOS PROFESSORES DE BUENOS AIRES
por Nathaniely

    No início de setembro, professores argentinos realizaram greve de 48 horas em defesa de reajuste salarial que aplacasse a
grande inflação que corrói o poder de compra salarial dos professores. Também, em 4 de outubro, foi realizada uma
paralisação por parte dos professores de Buenos Aires, capital da Argentina, que foi confirmada pelo Sindicato dos
Trabalhadores da Educação (UTE) da Argentina, com o objetivo de denunciar o constante retrocesso na vida dos
estudantes. Escolas sendo ocupadas pela defesa de um ensino de qualidade tem sido bastante costumeiro, já que mais de 10
escolas foram ocupadas reivindicando melhorias, como na infraestrutura, ensino de práticas e na alimentação.

Ver mais em: 
https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/docentes-argentinos-realizam-greve-de-48h-por-recomposicao-salarial1
https://www.prensalatina.com.br/2022/09/30/educadores-argentinos-farao-greve-no-dia-4-de-outubro/

MAIS DE 14 MILHÕES DE
DESEMPREGADOS E QUASE 40
MILHÕES NA
INFORMALIDADE
por Rodrigo

A Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) Contínua,
elaborada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
referente ao último mês de setembro
de 2022, apresentou a progressiva
desestruturação do trabalho no Brasil.
Em números absolutos, são mais de
9,7 milhões de desocupados e 4,3
milhões de desalentados (que não
procuram trabalho). Dos 99 milhões
de trabalhadores ocupados, 39,3
milhões estão na informalidade
(desprotegidos socialmente).

Ver  em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/35066-desemprego-cai-para-8-
9-no-trimestre-encerrado-em-agosto 

SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO
DE SETEMBRO É 5 VEZES
MAIOR DOS QUE O SALÁRIO
MÍNIMO NOMINAL
por Rodrigo. 

O Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIESSE) calcula mensalmente o valor
do Salário Mínimo Necessário, que
seria o equivalente ao atendimento das
necessidades básicas do trabalhador e
sua família. Em agosto de 2022 este
valor seria de R$ 6298,91. É
importante lembrar que o Salário
Mínimo Nominal, àquele que o Estado
sanciona, se encontra no mesmo mês
em R$ 1212,00.

Ver em:
https://www.dieese.org.br/analisecestabasi
ca/salarioMinimo.html

NÚMERO DE ENDIVIDADOS
PELO PEIC-CNT CHEGA À
QUASE 80% DAS FAMÍLIAS
por Rodrigo. 

A Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic),
apurada mensalmente pela
Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC),
revelou o número do endividamento
no Brasil: 79% dos lares de todas as
famílias brasileiras informaram que
apresentam dívidas a vencer e 29,6%
já tinham dívidas vencidas (referente à
cheque pré-datado, cartão de crédito,
cheque especial, carnê de loja, crédito
consignado, empréstimo pessoal,
prestação de carro e de casa). Essa é a
maior porcentagem desde que a
pesquisa começou a ser realizada, em
2010.

Ver em: 
https://www.portaldocomercio.org.br/publicaco
es/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-
do-consumidor-peic-agosto-de-2022/439801

ESTATÍSTICAS NACIONAIS

Rodrigo Fernandes Ribeiro (coordenação - professor
do Departamento de Serviço Social - DESSO);
Beatriz Bicalho Rodrigues (estudante bolsista -
Serviço Social);
Francis Navarro Batista (estudante voluntário -
Serviço Social);
Maria Alice Santos Félix (estudante voluntária -
Serviço Social);

EQUIPE
Jhenifer Garcia (estudante voluntária - Letras);
Karine Ferreira do Carmo (estudante voluntária -
Serviço Social);
Nathaniely da Conceição Alves (estudante voluntária
- Serviço Social).

Diagramação: Jhenifer e Francis. 
Apoio impressão dos boletins: ADUFOP

https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/docentes-argentinos-realizam-greve-de-48h-por-recomposicao-salarial1
https://www.prensalatina.com.br/2022/09/30/educadores-argentinos-farao-greve-no-dia-4-de-outubro/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35066-desemprego-cai-para-8-9-no-trimestre-encerrado-em-agosto
https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html
https://www.portaldocomercio.org.br/publicacoes/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-peic-agosto-de-2022/439801

