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O cenário do emprego formal no Brasil desde o início deste ano tem apresentado desempenhos positivos. 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 1,24 milhão de 
contratações em maio, 611,42 mil foram de trabalhadores com até 29 anos. Como resultado, a diferença 
entre admissões e desligamentos gerou um saldo positivo de 73,29 mil novas vagas somente para essa 
faixa etária. Trabalhadores dentro desta faixa etária têm sido os grandes beneficiários do cenário positivo 
do emprego no país no período recente. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, lembra que esses dados 
indicam o surgimento de novas oportunidades de trabalho para a juventude. Essa não foi a primeira vez 
que trabalhadores jovens tiveram um desempenho positivo no Caged. De janeiro a maio, o grupo de 
trabalhadores de até 24 anos teve saldo positivo no emprego de 320,55 mil vagas formais de trabalho. O 
saldo geral entre admitidos e demitidos nesses cinco meses foi de 25,23 mil vagas, ou seja, 12 vezes menor. 
Nos últimos 12 meses, quando o saldo geral foi negativo em 887,62 mil vagas, esses mesmos 
trabalhadores de até 24 anos apresentaram saldo positivo de 545, 91 mil vagas. Embora as faixas etárias 
mais elevadas ainda não tenham apresentado saldos positivos de emprego, a forte presença dos jovens 
na geração de empregos formais deve ser comemorada, considerando as dificuldades que esse grupo 
enfrenta no mercado de trabalho. Segundo dados da PNAD Contínua/IBGE, no 1º. Trimestre de 2017 a taxa 
de desocupação dos trabalhadores entre 18-24 anos é de 28,8%, o dobro da média nacional (13,7%). Os 
jovens entre 14-24 anos representam 14,2% do total de ocupados e 40,7% dos desocupados, indicando 
forte concentração da desocupação na juventude. 

Leia mais: http://trabalho.gov.br/noticias/4751-mercado-de-trabalho-para-os-jovens-reaquece-e-surgem-

novas-oportunidades-de-trabalho 
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O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou nesta quarta-feira (28) 
um novo prazo para pagamento do abono salarial ano-base 2015. O prazo, que terminaria nesta sexta-feira 
(30), será reaberto em 27 de julho, e os trabalhadores terão até 28 de dezembro para retirar o dinheiro. 
Este é o segundo ano consecutivo em que ocorre prorrogação – no ano passado, essa mesma medida foi 
tomada. A proposta foi apresentada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a partir de um pedido 
dos representantes dos trabalhadores no Codefat. Ele lembrou que mais de 1,57 milhão de trabalhadores, 
o que corresponde a 6,49% do total de pessoas com direito ao recurso, ainda não sacaram o abono. O valor 
ainda disponível chega a R$ 1,97 bilhão – um recurso importante para os trabalhadores, segundo Ronaldo 
Nogueira. Direito - Tem direito ao abono salarial ano-base 2015 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo 
menos cinco anos; trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015 com remuneração mensal 
média de até dois salários mínimos; e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). A quantia que cada trabalhador recebe varia de R$ 79 a R$ 
937, dependendo do tempo em que ele trabalhou formalmente em 2015. 

Leia mais: http://trabalho.gov.br/noticias/4736-prazo-para-sacar-o-abono-salarial-ano-base-2015-sera-

prorrogado 

 

 

Uma comissão de moradores do prédio da antiga Casa de Saúde Anchieta e a vereadora Telma de Souza 
(PT) se reúnem hoje, às 8 horas, com a direção da regional da Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) para um possível reinício das negociações em torno da suspensão do fornecimento 
de água ao imóvel. A empresa não confirma o teor do encontro, mas a Reportagem conversou com 
moradores e com a assessoria da vereadora e todos estão esperançosos com a possibilidade de retorno 
do abastecimento. Ontem, conforme informou o Diário, a Telma ingressou nas promotorias de Infância e 
Juventude e de Defesa do Consumidor com uma representação contra a Sabesp com o objetivo de 
preservar o direito à água dos moradores. As cerca de 75 famílias que habitam há 20 anos o imóvel estão 
quase um mês sem água. Telma pede abertura de inquérito civil. O documento foi subscrito pelos também 
vereadores Fabrício Cardoso (PSB) e Fabiano Batista Reis, o Fabiano da Farmácia (PR). Um ato que deveria 
ter ocorrido também ontem, em frente à empresa, que fica na Avenida São Francisco, no Centro, em 
solidariedade às famílias, foi suspenso em função da reunião. A Associação José Martí está recebendo 
doações de água para as famílias. 
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