Desemprego
O Brasil tem 12 milhões
de desempregados,
segundo dados do IBGE.
Somados ao “desemprego
aberto”, pessoas que
“fazem bicos” ou estão
subocupadas, chegam a
29,1 milhões de pessoas
(25% da população). Quem
procura trabalho e não
consegue, se dispõe a
qualquer coisa para sua
sobrevivência e da sua
família, dentro dessas
condições, o IBGE não
identifica como sendo
desempregada/o. Outra
infeliz realidade é as
pessoas desalentadas que
procuram por trabalho há
muito tempo. Essa busca
sem saída retira o estímulo
de continuar buscando.
A escassez de emprego no
Brasil não é um problema
apenas econômico, mas
também político. É
resultado de uma maioria
política não preocupada
com a classe trabalhadora.

Segundo Marcio
Pochmann, a cada dez
trabalhadores no Brasil
quatro estão
procurando trabalho.
Isso eleva a taxa da
procura por emprego
ao redor de 40% da
força de trabalho. Isso
é inédito no Brasil. Um
país, no qual há tanto a
ser feito, onde existe
simultaneamente
gente desocupada,
terra sem produzir e
massa de capital
depositada nos bancos
à espera de juros. O
Brasil tem recursos
disponíveis, tem força
de trabalho qualificada
e não qualificada,
sobrando.
O que as pessoas da comunidade,
que estão desempregadas, estão
fazendo para sobreviver?
O que os governos estão fazendo
para gerar empregos?

Informalidade
Além da situação de
desemprego, o Brasil está se
tornando um país do
emprego informal. São
características da
informalidade: o trabalho
autônomo, individual, sem
registro em carteira, à
margem da regulamentação
trabalhista, do contrato, da
carga horária determinada e
organização sindical. Portanto,
esse processo envolve
profissionais assalariados sem
registro em carteira e os
trabalhadores por conta
própria. Consequentemente,
são excluídos da garantia de
direitos e benefícios que
garante o trabalho formal,
com carteira assinada. A
informalidade fica à margem
da seguridade social, como
aposentadoria e auxilio
doença.

O processo de
informalidade é parte da
reestruturação produtiva
e cresceu muito com a
uberização. São
mudanças estruturais que
ocorrem na sociedade do
trabalho, que interferem
na produção, nas relações
de trabalho e nas
instituições. A
informalidade é uma
tendência de reconceituar o desemprego
e gerar mais lucro para o
capital. No Brasil, essa
tendência ganhou força
com as reformas:
trabalhista (2017) e
previdenciária (2019),
feitas pelo congresso, nos
últimos anos.

Dados do IBGE mostram que mesmo com a retomada das atividades
profissionais no contexto da pandemia, a taxa de informalidade em
fevereiro 2022 ficou em 40,2% (mais de 38 milhões de pessoas sem
proteção laboral e previdenciária). Em junho de 2021, esse número
chegou a 48,07% da população ocupada sem vínculos trabalhista.

O que nós pensamos sobre as retiradas de direitos trabalhistas e a
condição de informalidade?

Precarização
As principais características da precarização são: o
trabalho informal, jornadas exaustivas (mais de 8h diárias),
baixos salários, desproteção, insegurança, serviços
temporários – alta rotatividade, condições expostas a
acidentes ou prejudicial à saúde física e mental, etc. Essas
condições se ampliam diante do desemprego estrutural,
pois as pessoas são submissas a aceitar e assumir os riscos
do precário. Os principais meios do trabalho precarizado
são: a terceirização, a uberização e a informalidade.
As condições de trabalho análogas à escravidão em
2021 foram as maiores desde 2014. Dados da secretaria de
inspeção do trabalho, do Ministério do Trabalho e
Previdência, diz que 1.937 pessoas foram resgatadas de
condições análogas a escravidão, das quais, 89% no campo
e 10% no urbano.
Pode-se dizer que a sociedade do emprego formal, com
direitos assegurados, está cada vez mais escassa. A
reforma trabalhista, que alterou vários artigos da CLT,
abriu muitas brechas para a exploração no trabalho. Somase a essa questão, os interesses políticos dos governantes,
que não governam para quem trabalha, mas para o capital,
os bancos, o mercado internacional.
VOCÊ SABIA?

A CLT, instituída em 1º de maio de 1943, decreto de nº 5452, tem
como base três fontes: 1) o primeiro congresso brasileiro de Direito
Social, em maio de 1941, em São Paulo, para celebrar o 50º aniversário
da Encíclica Rerum Novarum; 2) as convenções internacionais do
trabalho; 3) a própria Encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em
15 de Maio de 1891. Em 1º de maio de 1941 foi instituída a Justiça do
Trabalho, pelo presidente Getúlio Vargas.

O trabalho é
fonte de vida
A luta comandada pelos Macabeus (200–142 a.C, cf. Dn11) livrou
a Judéia do domínio grego. O fundamental era “livrar-se do
tributo”. A tributação era a única forma de sustentar o
Estado Asmoneu que seguiu à vitória dos Macabeus. Em
seguida, chegaram os romanos. As relações e alianças feitas com
eles acabaram por sujeitar os camponeses. Tal situação
provocava constantes revoltas.
Os camponeses se tornavam arrendatários e meeiros;
quando não se tornavam escravos. As bem-aventuranças e
as maldições anunciavam a transformação daquela sociedade
injusta e o projeto de inclusão social dos marginalizados e
excluídos (cf Lc, 20-26).
O Movimento de Jesus está integrado a este contexto
marcado pelo insucesso da Revolução dos Macabeus e pelas
divisões entre o povo que dela resultou. Surgiram grupos e
facções com propostas peculiares; fariseus e saduceus, zelotas,
sicários, essênios e outros. O levante do Macabeus que
começou como um movimento de guerrilha camponesa
desembocou num regime de brutal dominação do povo.
O Projeto do Movimento de Jesus era o Reino de Deus. A
proposta imediata era a renovação da ordem social e a
reciprocidade entre os camponeses. A realização disso era ter
vida. (Cf. João 10,10).

Diante do conflito Capital e Trabalho, hoje,
que ações em favor da vida a gente identifica
na paróquia ou diocese?
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Bandeiras de lutas
Nesse 1º de maio, vale refletir sobre o trabalho como
“fonte de vida” a qual deve ser defendida, preservada e
promovida.
A luta não pode ser individualizada, mas em unidade, entre
outras Pastorais, Igrejas, organizações de trabalhadoras e
trabalhadores, Movimentos Populares. São tantas mulheres
e homens de boa vontade, incomodadas com o preço do
gás, da luz, da água, da cesta básica, do ônibus; com salário
baixo, com as horas extras não remuneradas, com o horário
de almoço reduzido, e tantas outras questões específicas,
que vão à luta pela vida.
Em quais espaços podemos lutar por vida digna?

No sindicato em defesa da classe,
No partido político comprometido com a classe,
Na Igreja, pastoral, organismo, ministério;
Na associação de moradores;
Nas ONGs por uma causa de Classe ou Identitária;
Na Economia Popular Solidária e Economia de
Francisco e Clara;
Nos conselhos de direitos (saúde, educação, segurança, etc);
No movimento popular por moradia, escola, creche,
iluminação pública;
Nas grandes manifestações populares por diretos;
Nas ocupações urbanas em defesa da moradia digna
para todas as pessoas e famílias mais pobres.
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Bandeiras de lutas
Vários processos de luta unitária estão em
curso na sociedade:
A 6ª Semana Social Brasileira, promovida pela
Igreja e Movimentos Populares, com o tema
“mutirão pela vida: por terra, teto e trabalho”,
que está se empenhando na construção do Projeto
Popular “O Brasil que queremos: o Bem Viver dos
Povos”.
As eleições para Presidente, Governadores,
Senadores e Deputados/as Federais e Estaduais,
neste ano, são espaços importantes de reflexão e
escolha de pessoas que representam e defendam a
classe trabalhadora, e não pessoas que defendem
apenas os interesses dos empresários, do
agronegócio e dos bancos.
Encontros, seminários, cursos de formação
sobre o mundo do trabalho, as políticas públicas, os
direitos da classe trabalhadora.
O 28º Grito dos Excluídos e das Excluídas, com
o lema "Brasil, 200 anos de (in)dependência".
Qual é o projeto de Brasil que queremos?
Quais pré-candidaturas da sua região e do Brasil apresentam
propostas para a classe trabalhadora?
O Papa Francisco defende a "renda básica universal" como meio
para garantir a "dignidade de rejeitar condições de trabalho
que as aprisionam na pobreza". O que você ou seu grupo pensa
sobre essa proposta?

Nota da Pastoral
Operária Nacional
para o Dia
Internacional da
Trabalhadora e do
Trabalhador

1º de maio de 2022
“Eu vim para que todos tenham vida” (João 10,10)
A realidade econômica, política e social do país, somada às
condições de trabalho, estão dificultando e agravando as
condições de vida da classe trabalhadora. As trabalhadoras e os
trabalhadores têm sentido na pele a perda dos direitos
trabalhistas com as reformas promovidas pelos governos federais
nos últimos 8 anos, baixos salários e jornadas exaustivas.

O trabalho precarizado, o alto desemprego e o crescimento da informalidade,
aliados a alta da inflação e dos preços, ausência de políticas de desenvolvimento
econômico, de geração de emprego e renda e de distribuição da riqueza produzida,
ameaçam diretamente a garantia e proteção da vida.
Nas palavras do Papa Francisco, a falta de trabalho e o trabalho em condições
injustas, fere a dignidade humana. O trabalho é fonte de vida. Se trata de
reconhecer, de valorizar e de dar condições dignas e justas para quem realiza todo
tipo de trabalho que mantem a vida, em todos os espaços na sociedade. Portanto,
sejamos testemunhas da palavra de Jesus Cristo “Eu vim para que todos tenham
vida” (Jo 10,10), que experimentou a condição de trabalho humano na sua
família, a partir de nosso modo de pensar e agir, lutando contra as condições
injustas e a opressão, e cuidando da vida.
Por isso, neste 1º de maio, Dia Internacional das Trabalhadoras e Trabalhadores,
a PO reafirma que o trabalho é fonte de vida. É nossa missão e compromisso
organizar a classe trabalhadora e lutar contra o desemprego, a informalidade e a
precarização. Além de eleger representantes que tenham comprometimento com a
promoção da vida e de condições dignas de trabalho para milhões de pessoas deste
país.
À luta, trabalhadoras e trabalhadores! Com a intercessão de São José Operário,
caminhemos com fé e coragem em nossas comunidades de fé e amor.
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