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No mês de junho de 2020, o Brasil apresentou um aumento na taxa de
desocupação  de  15,51%  em  relação  ao  mês  de  maio  de  2020,  assim
chegando  ao  patamar  de  uma  taxa  de  desocupação  de  12,3%,
representando uma quantia de 11,698 milhões de pessoas desocupadas no
país.

O estado do Paraná, no mês de junho de 2020, apresentou a 9º menor
taxa de desocupação do país com um índice de 11,1%, representando uma
quantia de 648 mil pessoas desocupadas. Representando uma ação mais
rápida do estado em relação aos outros para uma prevenção na queda dos
empregos neste período de pandemia.

Estes  resultados  do  Estado  representam  um  aumento  (elevação  de
11,42%) em relação a taxa de desocupação do mês anterior (10%) porém,
um  aumento  bem  menor  que  a  média  do  país  (12,3%),  onde  o  estado
sempre se manteve abaixo da média do Brasil.

Em relação as pessoas ocupadas, o Brasil alcançou o patamar de 82,7
milhões de pessoas ocupadas no país e o Paraná apresenta a quantia de
5,18 milhões de pessoas ocupadas em junho de 2020 (1,84% menor que o
resultado  do  mês  anterior  de  5,28  milhões  de  pessoas  ocupadas).  Vale
ressaltar que o Paraná apresenta uma quantia maior de pessoas ocupadas
do que Santa Catarina, menor taxa de desocupação do país, que apresenta
3,4 milhões de pessoas ocupadas. Considerando que o Estado do Paraná é
o mais populoso da Região Sul.

Com a análise dos dados de rendimento médio real  habitual no país
(R$2.087 em junho de 2020), apresentou um leve crescimento de 0,71% em
comparação com o mês de maio de 2020 (R$2.072 em maio de 2020). 

Relacionando estes mesmos dados para o Paraná, o Estado apresentou
a 4° maior média salarial real habitual das unidades federativas com uma
renda de R$2.534 em junho de 2020, uma queda de 0,53% em relação ao
mês passado (R$2.548 em maio de 2020). Com isso, o Paraná ficou atrás
apenas de Distrito Federal com uma renda mensal habitual de R$3.959, São
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Paulo (R$2.889), Rio de Janeiro (R$2.818) e afrente de Rio Grande do Sul
(R$2.520) e Santa Catarina (R$2.470).

Em relação as pessoas não ocupadas que não procuraram trabalho por
conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade, mas que gostariam
de  trabalhar  na  semana  anterior  foi  de  427  mil  em  junho  de  2020,  um
aumento de 13 mil pessoas em relação a maio (414 mil).

Além disso, em relação ao trabalho remoto “teletrabalho” obtivemos que
o  número  de  pessoas  ocupadas  e  não  afastadas  do  trabalho  mas  que
trabalhavam  remotamente  foi  de  478  mil  em  junho  de  2020
(aproximadamente 12 mil pessoas a menos que maio de 2020).

Relacionando as pessoas ocupadas no Paraná, em junho de 2020, que
foram afastadas do trabalho, 411 mil foram devidos ao distanciamento social
e  dessas  411  mil  pessoas  um  montante  de  aproximadamente  250  mil
deixaram de receber remuneração.
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