
 Segundo dados 
do Ministério do Traba-
lho 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 contra-
taram 5 mil pessoas e a 
administração pública.
 No primeiro tri-
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Micro empresas são responsáveis por 
84% dos empregos gerados em março

mestre, os pequenos ne-
gócios já admitiram qua-
se 200 mil trabalhadores. 
Enquanto isso, as médias 
e grandes empresas ti-
veram saldo de 4,8 mil 
demissões. Esse desem-
penho superior vem ocor-
rendo desde 2007.  
 Mesmo em anos 
com prevalência de de-
missões, 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 (tercei-
ro maior), Rio de Janei-
ro, com 3,7 mil, e Bahia, 
com 3,6 mil. Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, 
Amapá, Acre e Alagoas 
tiveram saldos negativos, 
com mais demissões do 
que contratações.

Todo cuidado é pouco com a Reforma da Previdência
 Estagnada após muita luta do movimento sin-
dical 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, aprova-
ram 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-pre-
sidente. Ainda há muita luta pela frente, a Reforma 
da Previdência está poucos passos de voltar às vota-
ções 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 Previ-
dência o tempo de contri-

buição vai aumentar. Além 
disso a (anti) reforma pre-
judica mais as mulheres e 
beneficia os bancos. Não 
caia nessa mentira dos 

golpistas do MDB!

Importância da sindicalização para os(as) trabalhadores (as)
 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 con-
junto de trabalhadores 
e a organização de par-
alisações e outros even-
tos voltados à conquis-
ta 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 direi-
tos conquistados e gan-
hos salariais reais.   
Ou seja, quanto mais 
organizados na luta 
os trabalhadores es-
tiverem mais perto es-
tarão de novas vitórias. 
Sindicalizar-se significa 
participar ativamente 

das lutas para garantir 
conquistas. Vale res-
saltar que o associado 
tem direito a diversos 
benefícios e parcerias 
firmadas pelos sindi-
catos, que também só 
são possíveis graças 
à filiação dos trabal-
hadores. 
 Sindicalize-
se e fortaleça a luta 
de classe e luta por 
você!
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