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Extinção de imposto sindical enfraquece entidades m enores  
 
Por Marcos de Moura e Souza, Estevão Taiar e Marina  Falcão  
A extinção do imposto sindical, aprovada na semana passada pela Câmara Federal 
durante votação da reforma trabalhista, vai afetar a estrutura de sindicatos patronais e de 
trabalhadores pelo país. Sindicatos maiores e que representa grandes empresas tendem a 
sentir menos os efeitos do fim do imposto. Mas tanto empresários quanto trabalhadores, 
alertam para as dificuldades que a mudança fatalmente trará, principalmente, para 
sindicatos de menor porte.  
 
"Para os setores industriais mais fortes, o fim da contribuição obrigatória tem um peso 
menor, mas há muitos pequenos sindicatos do interior do Estado que estão fazendo um 
bom trabalho e que dependem desse imposto", diz Fernando Coura, empresário do setor 
de ferro gusa em Minas Gerais e presidente do Sindiextra, que congrega empresas do 
setor da extração mineral em Minas Gerais. "Como eles vão substituir essa receita?"  
 
Ele cita a situação de sindicatos patronais rurais pelo interior de Minas, com um dos 
segmentos que correm o risco de sofrer mais problemas. Coura, como outros empresários 
com atuação de classe, defende que o melhor seria uma mudança gradativa do fim do 
imposto sindical e esta que levasse em conta realidades setoriais.  
 
Mesmo para o Sindiextra, que tem entre seus associados grandes mineradoras, a fatia do 
imposto sindical não é algo desprezível: representa cerca de 10% de seu orçamento anual.  
 
"Que vai afetar, vai", diz Fernando Coura. Ele afirma que os recursos oriundos do imposto  
que prefere não revelar o valor  ajudam a bancar atividades de formação e preparação do 
sindicato.  
 
Coura conta com o eventual reforço financeiro das companhia ligadas ao sindicato  entre 
elas multinacionais como Vale, Anglo American, AgloGold Ashanti, Sumitomo e Vallourec.  
 
Outra iniciativa necessária será tentar reforçar a importância do associativismo entre as 
empresas do setor, afirma o empresário.  
 
Hoje, o grosso da receita do Sindiextra já vem da contribuição voluntária associativa e de 
programas de formação profissional e outros feitos pelo sindicato.  
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Em São Paulo, o sindicato das empresas do setor químico, Sinproquim, tem uma 
dependência muito maior do imposto sindical: 70% de suas receitas vêm da contribuição.  
 
Sua extinção é motivo de preocupação, admite Ricardo Neves, diretorexecutivo do 
Simproquim e diz que a direção do sindicato ainda "não definiu" quais áreas podem sofrer 
cortes de despesas.  
 
Neves afirma que o sindicato vem se posicionando contra o aumento da carga tributária e 
"por uma questão de coerência não pode ser a favor de imposto".  
 
A reforma trabalhista precisa passar ainda pelo Senado. O texto aprovado pela Câmara 
foi, de modo geral, elogiado por entidades empresariais e recebido com questionamentos 
por sindicatos de trabalhadores.  
 
Sobre o fim do imposto sindical, Sergio Luiz Leite, presidente da Fequimfar, sindicato dos 
empregados do setor químico do Estado de São Paulo, teme que, sem o recurso, as 
negociações fiquem desequilibradas justamente quando o acordado sobre o legislado 
deve ganhar mais força. "É necessário ter correlação de forças", diz ele.  
 
Carlos Veras, presidente da CUT em Pernambuco, diz que o fim do imposto sindical só vai 
inviabilizar os sindicatos "sem base". Ele ressalta que existe entidades fortes de 
trabalhadores que sobrevivem sem a contribuição, como o dos agricultores familiares. Mas 
lembra que para muitas 20% a 50% dos recursos anuais vêm do imposto.  
 
"É significativo porque temos muitas dificuldades de conseguir associados em algumas 
empresas porque os patrões assediam os trabalhadores", afirma.  
 
O presidente da Força Sindical em Pernambuco, Rinaldo Júnior, afirma que se de fato o 
fim do imposto sindical obrigatório passar no Senado, o movimento sindical terá que "se 
reinventar, ficando mais perto do trabalhador".  
 
Alguns líderes sindicais laborais ouvidos pelo Valor dizem que a eliminação do imposto 
sindical não parece a essa altura o problema central.  
 
Sebastião Alves de Oliveira, presidente do Metabase, que representa trabalhadores de 
mineradoras de Belo Horizonte e região, a extinção do imposto sindical significará 
aproximadamente R$ 700 mil a menos no orçamento anual da entidade, ou 15% da 
estrutura sindical. Centrais sindicais, confederações, federações também ficam com uma 
parcela da verba.  
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Ainda assim, ele diz ser contrário à contribuição obrigatória. Segundo ele, a preocupação 
sindical é com os efeitos mais amplos da reforma.  
 
"O que não pode haver nessa reforma é interferência na organização sindical", diz ele, 
cujo sindicato é ligado à central UGT.  
 
Dulcilene Morais, presidente do sindicato dos trabalhadores da construção civil em 
Pernambuco (Marreta) expõe um argumento semelhante.  
 
Sem revelar qual o peso hoje do imposto sindical para seu sindicato, afirma que o fim do 
recurso não é o que mais preocupa em relação a reforma trabalhista.  
 
"A partir do momento em que houver mais emprego, mais trabalhadores vão contribuir 
voluntariamente. O que preocupa é a escravidão a qual vão submeter o trabalhador e fato 
de que nenhum patrão agora vai querer assinar a carteira", afirma ela. O número de 
desempregados no país atingiu 14,2 milhões.  
 
Na sextafeira, centrais sindicais organizaram atos e greve que receberam a adesão de 
trabalhadores de vários setores contra as reformas trabalhista e previdenciária do governo 
do presidente Michel Temer (PMDB). Para marcar o Dia Internacional do Trabalho, Temer 
defendeu ontem em vídeo postado em redes sociais as mudanças em tramitação das 
regras trabalhistas, afirmando que elas trarão "inúmeras vantagens" e que permitirão de 
forma muito mais rápida a redução do desemprego. 
 
 
 

Reforma atenua, mas mantém privilégios  
 
Por Edna Simão e Fabio Graner  
Com as concessões feitas pelo governo federal, a proposta de reforma da Previdência 
Social em discussão no Congresso reduz, mas não acaba com "privilégios" existentes nas 
regras de aposentadoria de algumas categorias, que são tratados por regime especial. No 
texto do deputado Arthur Maia (PPSBA), policiais, professores e trabalhadores rurais 
tiveram as regras propostas flexibilizadas em relação ao previsto para o restante da 
população. Outro segmento com tratamento especial, os militares estão desde o início do 
debate fora da discussão e a promessa é de que sejam tratados posteriormente.  
 
Encaminhada em dezembro ao Congresso Nacional, a ideia do texto original da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 287 era equiparar as regras de aposentadorias seja do 
trabalhador da iniciativa privada (urbana e rural) quanto dos servidores públicos. 
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Inicialmente, a idade mínima era fixar uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos 
para todos trabalhadores, independente do gênero.  
 
Um dos principais discursos do governo era que o principal mérito da reforma era tratar 
todos os brasileiros de forma absolutamente igual. Agora esse elemento está 
enfraquecido, diante da necessidade política de negociar para driblar resistências e 
aprovar a reforma.  
 
Uma das mudanças mais relevantes foi exatamente para a aposentadoria rural, setor que 
representa dois terços do atual déficit previdenciário. A aposentadoria para o "segurado 
especial" (agricultor familiar, pescador artesanal, indígena etc.) teve a proposta de idade 
mínima reduzida em cinco anos  60 anos para homem e 57 anos para mulher, com 15 
anos de contribuição, 10 a menos que o previsto na regra geral.  
 
O governo, no entanto, ainda acredita que só a instituição de contribuição previdenciária 
para esse segmento terá grande repercussão nos custos desse grupo, pois inibirá fraudes 
e aposentadorias que considera indevidas, a despeito das decisões judiciais que 
concedem o benefício. Chama atenção da área econômica que a quantidade de benefícios 
rurais emitidos é bem superior (cerca de 50% a mais) à população com mais de 55 anos 
que se declara rural para o IBGE.  
 
Por conta disso, embora não haja estimativa oficial e contas precisas, há quem preveja 
uma queda de mais de 50% nas emissões de aposentadorias rurais com as novas regras, 
o que não mudaria o estoque atual, mas estancaria a escalada do déficit.  
 
Outra categoria que manterá uma situação privilegiada, ainda que com mais rigor do que o 
quadro atual, é a dos professores. Eles teriam, no projeto original, que obedecer a regra 
geral de aposentadoria, mas conseguiram assegurar uma idade mínima inferior. Se 
aprovada a reforma nos termos do relator, entretanto, eles poderão requerer a 
aposentadoria aos 60 anos com 25 anos de contribuição.  
 
Hoje, os professores que contribuem para o INSS podem se aposentar ao comprovar 30 
anos de contribuição, se homem, ou 25 anos de contribuição, se mulher, exercidos 
exclusivamente em estabelecimentos de Educação Básica. A idade mínima hoje para o 
professor do regime próprio é de 55 anos homem e 50 anos mulher.  
 
No caso dos policiais, o governo permitiu a negociação de tratamento diferenciado em 
relação à regra original e aceitou a exigência de idade mínima de 60 anos devido ao risco 
que envolvido na profissão. Mas, com a pressão feita, essa categoria poderá se aposentar 
aos 55 anos. Este ainda é considerado um nível razoável pelos técnicos, a despeito do 
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enfraquecimento do discurso da igualdade, pois garante uma idade mínima para essa 
categoria.  
 
Outro regime especial que teve alteração na proposta foi o dos parlamentares. 
Originalmente, a reforma apresentada definia que todos os detentores de mandato eletivo 
se vinculariam ao RGPS e os critérios para aposentar já teriam vigência imediata para os 
novos mandatos, deixando para depois a fixação de regras de transição para quem já tem 
mandato.  
 
O relatório de Maia mantém a vinculação ao RGPS e a regra para os novos, mas 
estabeleceu regra de transição para os parlamentares federais, determinando 
aposentadoria a partir de 60 anos, subindo um ano de idade mínima a cada dois anos, a 
partir de 2020, com 35 anos de contribuição e pedágio de 30% sobre o que faltar para 
cumprir este critério. 
 
 
 

Centrais já articulam nova greve geral  
 
Por Cristiane Agostine, Ricardo Mendonça, André Gui lherme Vieira e Camilla Veras Mota  
Nas festas comemorativas do 1º de maio ontem, lideranças das maiores centrais sindicais 
criticaram as reformas trabalhista e da Previdência, puxaram vaias ao presidente Michel 
Temer, anunciaram que poderão fazer nova greve geral e prometeram "marchas" para 
Brasília para pressionar parlamentares a votar contra as propostas. Entre os sindicalistas, 
a avaliação é de que a greve geral do dia 28 foi um sucesso. Hoje, dirigentes das centrais 
devem se encontrar com senadores para negociar mudanças na proposta trabalhista 
aprovada na Câmara. Amanhã, a reunião será entre as próprias centrais para definir os 
próximos protestos.  
 
Aliado de Temer, o presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva (SDSP), 
ameaçou o governo com novas paralisações. "Se não abrir negociação séria, vamos parar 
o Brasil novamente", disse no principal evento da entidade, em São Paulo. "Quem é contra 
a reforma trabalhista e a reforma da Previdência levanta a mão", ordenou o deputado para 
os milhares de presentes. Com uma multidão com as mãos levantadas, bradou: "Olha aí, 
Temer".  
 
No ato da CUT, realizado na avenida Paulista e na Praça da República, o presidente da 
central, Vagner Freitas, mostrou sintonia com Paulinho. Disse que vai conversar amanhã 
com as demais centrais sobre a possibilidade de uma nova greve. Ele disse que Temer 
"não tem mais condições de governar", pediu eleições diretas antecipadas e fez coro ao 
discurso de seus antecessores no ato  líderes do PCdoB, PCO, Psol e das centrais 
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sindicais CTB e Intersindical também adotaram "Fora, Temer" e "Diretas Já" como 
palavras de ordem. O presidente do PT, Rui Falcão, disse que oposicionistas começarão a 
colher assinaturas por uma Proposta de Emenda à Constituição para antecipar para 
outubro a eleição presidencial de 2018. Os discursos nos palcos da Força e da CUT foram 
marcados por críticas a Temer. Um dos articuladores do impeachment da expresidente 
Dilma Rousseff, Paulinho disse o presidente não pode levar à "dilmalização" do país. 
Afirmou que ele "não pode virar um Michel Rousseff".  
 
O expresidente da Força Luiz Antônio de Medeiros foi até mais contundente: "Trocamos 
seis por meia dúzia. Não sei quem é pior [Dilma ou Temer]. Em um ano o governo 
cometeu três atentados: terceirização, reforma trabalhista e essa proposta de acabar com 
a aposentadoria. Temos que reagir e se for preciso vamos fazer outra greve geral em 
maio."  
 
Além de Temer, o político mais criticado nos eventos sindicais foi o prefeito de São Paulo, 
João Doria (PSDBSP), que chamou de "vagabundos" os participantes da greve geral. 
Deputado estadual tucano, Ramalho da Construção atacou o correligionário no evento da 
Força. "O prefeito que eu ajudei a eleger deve no mínimo um pedido de desculpas por 
duas coisas que fez: chamou os trabalhadores de vagabundos e, ao receber flores de uma 
senhora, tomou das mãos dela e jogou no chão", disse, citando o episódio em que o 
prefeito irritouse ao receber flores de uma ciclista, em lembrança pelos mortos nas 
marginais depois que a gestão aumentou as velocidades das vias. "Para quem prega 
'Cidade Linda', está errado. No ano passado o Doria veio aqui pedir votos. Que venha hoje 
se desculpar pelo ridículo que fez", afirmou. "Sou do PSDB mas não concordo com essas 
cretinices".  
 
No palco da Força, onde Doria discursou em 2016, a sindicalista Eunice Cabral disse estar 
indignada por ter sido chamada de "vagabunda" e cobrou respeito. "Na hora de pedir votos 
nós não somos vagabundos. Nos respeite e lave sua boca", disse ela, representante das 
costureiras. Secretáriogeral do sindicato dos motoristas, Chiquinho também criticou Doria 
e disse que os trabalhadores estão reivindicando seus direitos ao protestarem contra as 
reformas. Reiteraram as críticas Luiz Arraes, do sindicato dos frentistas, e Paulo Ferrais, 
do sindicato dos trabalhadores em edifícios.  
 
No ato político da CUT, além das críticas de sindicalistas à declaração de Doria, os 
dirigentes das centrais reclamaram da tentativa do prefeito de proibir a manifestação da 
entidade na avenida Paulista. Depois de uma disputa que foi à Justiça, a CUT fez os 
discursos políticos no local e transferiu os shows para a Praça da República. A direção da 
central atribuiu o esvaziamento do ato, em parte, ao embate com o prefeito. Embora as 
centrais tenham articulado em conjunto a greve geral de sextafeira e lançado ontem um 
documento de repúdio às reformas, há diferenças entre as entidades sobre como devem 
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ser encaminhados os próximos passos. A CUT é contra qualquer negociação com Temer e 
avalia que o importante nesse momento é impor derrotas ao governo, seja promovendo 
novos protestos, seja impedindo ou atrasando a aprovação das reformas no Legislativo. Já 
a Força tem repetido que está disposta a negociar com Temer.  
 
As plateias das duas centrais também eram distintas. Na Força, o interesse parecia ser 
maior pelos shows de artistas como Zezé Di Camargo & Luciano, Michel Teló e Maiara e 
Maraisa do que pelos discursos políticos. Na plateia, mulheres traziam na cabeça faixas 
com o nome de artistas. Já na CUT, o slogan mais popular nas faixas nas cabeças, 
camisetas e cartazes era o "Fora, Temer", além da solidariedade aos expresidentes Dilma 
e Luiz Inácio Lula da Silva.  
 
A Paulista estava esvaziada e apenas a quadra onde ficou o caminhão de som ficou 
estacionado concentrou militantes reunidos pela CUT. Parlamentares como o líder do PT, 
Carlos Zarattini (SP), afirmaram que a greve geral esvaziou a festa. "São duas grandes 
mobilizações muito próximas uma da outra", disse.  
 
Na festa da Força, com a plateia cheia, Luiz Antônio de Medeiros chamou a atenção para 
a baixa presença de políticos, em contraste com os anos anteriores, dizendo que os 
parlamentares "estão com medo" devido ao desgaste da imagem da classe política com as 
duas reformas. Além de Paulinho, apenas três deputados federais participaram: Orlando 
Silva (PCdoBSP), Major Olímpio (SDSP) e Roberto de Lucena (PVSP). "O resto fugiu", 
disse Medeiros. "Se os deputados votarem contra os trabalhadores, eles não vão poder 
andar mais na rua. Vamos cassálos. Eles não vão se eleger nem síndico de prédio", disse.  
 
Neste ano, enquanto as principais lideranças da Força lutam no Congresso contra o 
dispositivo da reforma trabalhista que extingue o imposto sindical, que ajuda a financiar as 
entidades, a central sorteou 25 veículos Hyundai da marca HB20 em seus evento (19 em 
São Paulo e seis em outros Estados). Segundo Paulinho, os carros foram doados pela 
montadora.  
 
Apesar do tom crítico a Temer, o evento da Força, ao custo de cerca de R$ 3 milhões, foi 
patrocinado pela Caixa. Trazia o logo do banco e do governo federal no palco. Os logos do 
governo paulista, da Sabesp e da Hyundai também estavam expostos. Antes de subir ao 
palco, Paulinho desconversou ao falar sobre o patrocínio da Odebrecht em festas 
passadas do 1º de maio da Força. Segundo o deputado, a Odebrecht era "uma empresa 
como qualquer outra". 
 
 

 
(Fonte: Valor Econômico – 02/05/2017) 
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Emprego com carteira perde 599 mil pessoas durante o 
primeiro trimestre 
 
Perda sazonal e manutenção da crise derrubaram trab alho formal nos primeiros meses de 2017; 
ainda assim, especialista projetou cenário melhor p ara o mercado no País para o final deste ano 
 

 

 

São Paulo - No setor privado, 599 mil pessoas perderam o trabalho com carteira assinada 
entre janeiro e março de 2017. Com isso, o contingente de empregados no mercado formal 
recuou 1,8%, na comparação com o último trimestre de 2016, para 33,406 milhões. 
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Ainda assim, especialistas consultados pelo DCI mantiveram certo otimismo ao falar sobre 
o futuro.  

Professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), Mauro Rochlin disse que a 
trajetória do emprego deve mudar no final deste ano, com o fim das perdas e até uma 
retomada das contratações. 

"Estamos saindo de uma recessão profunda, sem parâmetros para comparação na história 
do País, mas é possível dizer que há uma melhora. Alguns dados econômicos estão 
positivos e outros estão piorando menos neste ano." 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mensal, divulgada na 
última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostraram que 
as baixas na carteira assinada, entre janeiro e março, representaram quase a metade das 
1,225 milhão de vagas formais que foram extintas no desde o primeiro trimestre de 2016. 

Essa intensificação do enfraquecimento no setor foi causada por um motivo sazonal e, 
mais uma vez, pelos efeitos da crise econômica. 

Sobre o primeiro fator, Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, 
lembrou que as vagas temporárias, que ganham força durante as festas de dezembro, 
costumam acabar no começo do ano seguinte. 

Já Rochlin destacou o efeito da recessão para as perdas de emprego. "Muitas empresas 
de menor porte, que são intensivas em mão de obra, estão com fôlego muito curto.  

Essas companhias chegaram ao limite no que diz respeito a suportar a crise", afirmou. 

A maior parte das estatísticas para o mercado de trabalho, no primeiro trimestre, foi ruim. 
A taxa de desemprego, por exemplo, chegou a 13,7%, no primeiro trimestre deste ano, 
bem acima dos 10,9% vistos em igual período de 2016. 

Além das perdas entre os trabalhadores com carteira assinada, também foram registradas 
baixas para o mercado informal, com a saída de 336 mil pessoas, e no setor público, com 
menos 379 mil empregados entre janeiro e março. 

Por outro lado, o rendimento real dos trabalhadores subiu 2,5% na comparação com o 
primeiro trimestre de 2016.  

"Isso se deve à desaceleração da inflação e é importante porque permite alguma 
manutenção do padrão de gasto da população, a despeito da situação muito dura no 
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emprego", destacou, em nota, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial 
(Iedi). 

Impacto da reforma 

As mudanças na legislação trabalhista, aprovadas na Câmara dos Deputados, são 
defendidas pelo governo como uma forma de incentivar as contratações. 

Para Rochlin, entretanto, a criação de postos de trabalho depende, muito mais, de uma 
retomada da economia do que de alterações na CLT. 

"A reforma trabalhista pode formalizar alguns serviços que hoje são informais [por 
flexibilizar a legislação] e trazer uma leve melhora para os dados de emprego, mas é 
apenas um acessório quando consideramos o quadro atual", disse. 

Outros especialistas, entretanto, têm visão pessimista sobre as mudanças na legislação. É 
o caso do presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), 
Germano Siqueira. 

"A possibilidade de aumentar a jornada de trabalho e de adotar novas forma de trabalho 
precário representa, na prática, a redução dos postos de trabalho e o desestímulo a novas 
contratações", afirmou. 

 

Disparada do desemprego 

Os dados do IBGE mostraram perdas em vários ramos econômicos.  

Na comparação com o último trimestre de 2016, 240 mil pessoas deixaram de trabalhar na 
agricultura, 242 mil saíram do setor de construção, 438 mil foram cortados pelo comércio e 
outros 484 mil, pela administração pública. 

Vários recordes negativos foram atingidos no começo do ano.  

Além da maior taxa de desemprego desde 2012, quando teve início a série histórica, foram 
vistos o maior número de desempregados (14,2 milhões), o menor número de ocupados 
(88,9 milhões) e o pior nível de ocupação (53,1%), que mostra o percentual de pessoas 
empregadas na população em idade de trabalhar. 

Renato Ghelfi 

 
(Fonte: DCI – 02/05/2017) 
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Formalidade no trabalho cai ao menor nível desde 20 12 
 
NICOLA PAMPLONA DO RIO 
O número de trabalhadores com carteira assinada no país atingiu o menor nível desde 
2012. A quantidade de empregados sem carteira no setor privado, por sua vez, vem 
registrando crescimento, em um sinal de que os empresários têm optado pela abertura de 
vagas informais. 

Os dados fazem parte da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar), divulgada 
nesta sexta (28), que trouxe novo recorde na taxa de desemprego no país: 13,7%. 

Isso significa que 14,2 milhões de brasileiros estavam em busca de trabalho no primeiro 
trimestre, 3,1 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado, quando a taxa 
estava em 10,9%. 

A população ocupada continuou em queda, chegando a 88,9 milhões de pessoas — 
também a menor desde 2012. O número representa uma redução de 1,2%, ou 1,7 milhão 
de pessoas, com relação ao mesmo período do ano anterior. 
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Grande parte desse movimento se deu entre os trabalhadores com carteira assinada, 
grupo que perdeu 1,2 milhão de pessoas desde o primeiro trimestre de 2016. 

Isto é, o fechamento de vagas formais no setor privado foi responsável por 70% da queda 
na população ocupada no período, disse o coordenador de Trabalho e Rendimentos do 
IBGE, Cimar Azeredo.  

"É um movimento muito desfavorável para o trabalhador, pois a carteira de trabalho é 
instrumento de proteção social", disse. "É também um passaporte para o crédito." 

No primeiro trimestre de 2017, 33,4 milhões de brasileiros tinham carteira assinada. Em 
2012, quando a pesquisa foi iniciada, eram 33,5 milhões — chegou a 36,4 milhões em 
2014, maior número para o primeiro trimestre. 

Por outro lado, o IBGE detectou um aumento de 461 mil pessoas no número de 
empregados sem carteira no setor privado desde o primeiro trimestre de 2016. 

Foi a primeira vez que esse contingente cresceu na comparação anual entre primeiros 
trimestres desde 2012. Em 2017, 10,2 milhões de pessoas estão nessa condição. 

É um movimento que já vinha mostrando sinais no segundo semestre de 2016 e pode 
representar, segundo especialistas, o início de um processo de retomada nas 
contratações. 

 

RENDIMENTO 

Na média, o rendimento real do trabalhador brasileiro ficou estável no primeiro trimestre, 
em R$ 2.110.  

O número é 2,5% superior ao registrado no mesmo período de 2016 — alta puxada, 
principalmente, pelo aumento nos ganhos do trabalhador do setor privado sem carteira, 
que subiu 7,7%, e dos empregados no setor público (4%). 

 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 02/05/2017) 


