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A realidade
mandou a conta
Estamos colhendo os
frutos da apatia crônica
no encaminhamento das
soluções para nossos
reais problemas e de
uma
sequência
de
decisões equivocadas.
Os dados de geração de
empregos
formais
de
dezembro
de
2014
surpreenderam
negativamente. No Brasil, o
saldo do mês foi de -555,5
mil. Isso resultou em um
saldo anual de apenas 397
mil novos postos de trabalho
formal, uma desaceleração
de 65,1% frente a 2013. O
único dos três grandes
setores
de
atividade
econômica que obteve saldo
positivo em 2014 foram os
serviços (676 mil), embora
seu resultado tenha sido
26,2% inferior na comparação
com o ano anterior. Na
indústria brasileira, o saldo de
geração de empregos foi de 276,3 mil, com resultados
negativos nas atividades de
extração
(-2,2
mil),
transformação (-166,4 mil) e
construção (-112,4 mil). No
Rio Grande do Sul os
números foram ainda piores.
Em dezembro, o saldo de
geração de empregos do
Estado foi de -36,6 mil, muito
inferior ao observado na
média para o mês entre 2007
e 2013 (-20,6 mil). No ano,
foram criadas apenas 23,9 mil
novas vagas, uma redução de
73,5% frente 2013 e apenas
um oitavo do resultado
observado em 2010. Assim
como no Brasil, apenas o
setor
terciário
obteve
resultado positivo em 2014
(41,1 mil, uma redução de
39,3% frente ao ano anterior).
Na
indústria,
foram
observados, no acumulado do
ano, saldos negativos tanto
na construção (-990) quanto
na transformação (-16,9 mil).
Na primeira, o resultado foi
impulsionado pelas atividades
de obras de infraestrutura (3,03 mil) e de construção de
edifícios (- 1,2 mil). FIERGS

SINDIQUIM conclui pesquisa salarial,
os resultados serão apresentados às
empresas participantes no dia 04 de
março de 2015 às 16h.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

AGENDA
MARÇO 2015 – Reunião para
apresentação
da
Pesquisa
Salarial. SOMENTE PARA OS
PARTICIPANTES DA PESQUISA:

04 de março de 2015
16h00min às 17h00min.

–

MARÇO 2015–Reunião Comitê
Técnico. 25 de março de 2015
– 14h30min às 17h00min.
MAIO 2015–Curso Identificação
de aspectos e perigos e avaliação
e controle de impactos e riscos –

8h30min às 17h00min. Parceria
Sindiquim - Abiquim

