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Micro empresas são responsáveis por
84% dos empregos gerados em março

Segundo dados
do Ministério do Trabalho e Emprego, as micro e
pequenas empresas foram
responsáveis pela geração
de 47,4 mil empregos no
país em março deste ano.
Esse número corresponde
a 84% do total de postos
criados no mês, que ficou
em 56,1 mil. As médias e
grandes empresas contrataram 5 mil pessoas e a
administração pública.
No primeiro tri-

mestre, os pequenos negócios já admitiram quase 200 mil trabalhadores.
Enquanto isso, as médias
e grandes empresas tiveram saldo de 4,8 mil
demissões. Esse desempenho superior vem ocorrendo desde 2007.
Mesmo em anos
com prevalência de demissões, os cortes nos
negócios menores foram
mais leves do que nas
grandes companhias, por

exemplo. Na distribuição
por estado, São Paulo foi
responsável por 11,9 mil
novos postos, seguido
de Minas Gerais, com
10,3 mil, Rio Grande do
Sul, com 7,5 mil (terceiro maior), Rio de Janeiro, com 3,7 mil, e Bahia,
com 3,6 mil. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Amapá, Acre e Alagoas
tiveram saldos negativos,
com mais demissões do
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que contratações.

Todo cuidado é pouco com a Reforma da Previdência

Estagnada após muita luta do movimento sindical como um todo, a Reforma da Previdência não
pode cair no esquecimento, visto que ainda pode ser
votada antes das eleições presidenciais, em Outubro
deste ano. Os golpistas que iniciaram rastejando como
cobras pelas beiradas, tirando do poder a presidenta
eleita pelo povo brasileiro, Dilma Rousseff, aprovaram a sanguinolenta Reforma Trabalhista retirando os
direitos básicos da classe trabalhadora. Não cansados,
a elite aliada de Michel Temer (MDB) em um acordo
nacional, prendeu o ex-presidente Lula sem provas e
sem piedade. A Federação dos Sapateiros/RS esteve
junto com a CUT Nacional e os movimentos sociais
em Curitiba prestando homenagens e apoio ao ex-presidente. Ainda há muita luta pela frente, a Reforma
da Previdência está poucos passos de voltar às votações oficiais, e você pode se aposentar somente com
65 anos de idade, sendo homem ou mulher. Estejamos
atentos (as)!

Você Sabia?
Com a Reforma da Previdência o tempo de contribuição vai aumentar. Além
disso a (anti) reforma prejudica mais as mulheres e
beneficia os bancos. Não
caia nessa mentira dos
golpistas do MDB!

Importância da sindicalização para os(as) trabalhadores (as)
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O sindicato é
um conjunto de pessoas
de um mesmo setor de
atividade, ou categoria,
que tem por objetivos
principais a defesa dos
interesses desse conjunto de trabalhadores
e a organização de paralisações e outros eventos voltados à conquista de melhores salários,
condições e ambientes
de trabalho decentes e
seguros. Os sindicatos
são uma importante

ferramenta para os
trabalhadores que não
querem ficar nas mãos
dos patrões, mas que
buscam
valorização,
reconhecimento e a
manutenção dos direitos conquistados e ganhos salariais reais. 		
Ou seja, quanto mais
organizados na luta
os trabalhadores estiverem mais perto estarão de novas vitórias.
Sindicalizar-se significa
participar ativamente

Nas nossas redes você encontra notícias e informações acerca dos direitos trabalhistas da
categoria. Você pode fazer denúncias ou relatar qualquer situação sem se identificar e a
Federação pode ir até a empresa e verificar a situação.
ACESSE: www.sapateirosrs.com.br ou www.facebook.com/Fedesargs/
Estamos juntos na luta de todos os sapateiros e sapateiras!
Rua João Corrêa, 1260 - Sala 216 - Centro - Sapiranga - RS - Fone: (051) 3039 3910

das lutas para garantir
conquistas. Vale ressaltar que o associado
tem direito a diversos
benefícios e parcerias
firmadas pelos sindicatos, que também só
são possíveis graças
à filiação dos trabalhadores.

Sindicalizese e fortaleça a luta
de classe e luta por
você!

