
 

No Dia do Trabalhador, Brasil atinge triste marca de 14 milhões de 

desempregados 

“Jesus (...), vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida 

e abatida, como ovelhas sem pastor” (Mt 9, 35-36) 

Por Julio Nogueira 

 

Os efeitos catastróficos da Covid-19 no Brasil já são amplamente conhecidos: são mais 

de 400 mil mortos e o número de casos confirmados supera os 14 milhões. Mas 

também há outro dado com que nos preocupar: 14,4 milhões de desempregados, 

sendo que mais da metade (7,8 milhões) foi apenas no período de pandemia. Como 

disse a mensagem dos bispos por ocasião da 58ª Assembleia Geral da CNBB, embora 

“todos sofram com a pandemia, suas consequências são mais devastadoras na vida dos 

pobres e fragilizados”. 

E há um número ainda mais triste, que é o dos desalentados (pessoas que desistiram 

de procurar emprego): são 5,952 milhões. Acréscimo de 229 mil em três meses (mais 

4%) e de 1,259 milhão em 12 (26,8%).Ou seja: quase 6 milhões de pessoas perderam a 

esperança em encontrar trabalho. 

A pandemia é uma tragédia sanitária e social. 

E isso não é por acaso. Em janeiro deste ano foi divulgado um estudo realizado por um 

instituto australiano que apontou o Brasil como o país que pior gerenciou a pandemia 

de Covid-19 no mundo: o levantamento analisou quase 100 países, de acordo com seis 

critérios, como casos confirmados, mortes e capacidade de detecção da doença. 

Peçamos a São José Operário, Patrono da Igreja e Padroeiro dos Trabalhadores, a 

intercessão pelo Brasil, pelo direito sagrado à vida e ao trabalho. Que não nos 

conformemos com o cenário atual e lutemos pela vida em abundância em todos os 

seus aspectos. E que no próximo 1º de Maio tenhamos mais motivos para comemorar. 

E que não fiquemos insensíveis a isso. Que este sofrimento humano não passe diante 

de nossos olhos como algo que se tornou natural, mas que encontre eco em nossos 



corações. Como Jesus teve compaixão da multidão enfraquecida e abatida (Mt 9, 36), 

que procuremos formas de ajudar as pessoas enfraquecidas nesta pandemia, seja pela 

perda de um ente querido, seja pela falta de trabalho, de renda ou de esperança. 

Tenhamos empatia, sejamos solidários. 


