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O número de trabalhadores
sindicalizados em Pernam-
buco em 2019 corresponde a

apenas 8,6% das pessoas ocupadas
no Estado, de acordo com a Pnad
Contínua – Características do Mer-
cado de Trabalho 2019. O índice, di-
vulgado ontem  pelo IBGE, repre-
senta o menor percentual de tra-
balhadores associados a algum sin-
dicato desde o início da série his-
tórica, iniciada em 2012.

A queda no número de traba-
lhadores sindicalizados acompa-
nha uma tendência nacional. Des-
de 2014, a população ocupada as-
sociada a algum sindicato vem
caindo no País, chegando ao seu ín-
dice mais baixo no ano passado
(11,2%). Em 2019, Pernambuco re-
gistrou a maior queda em relação a
um ano anterior (20,3%), fazendo o
Estado ter o segundo menor con-
tingente do Nordeste, à frente ape-
nas de Alagoas (6,1%).

Em relação ao ano passado, a
quantidade de trabalhadores ocu-
pados no Estado se manteve está-
vel na faixa de 3,5 milhões de pes-
soas, com leve aumento. Apesar
disso, houve uma queda de 78 mil
pessoas sindicalizadas, passando de
385 mil, em 2018, para 307 mil no
ano passado. Essa contração acon-
tece desde 2017.

“Observando a série histórica,
percebemos que em 2016 houve
uma grande queda no número de
pessoas ocupadas no Estado e, con-
sequentemente, dos trabalhado-
res sindicalizados. Desde então, a

população ocupada vem crescendo,
mas as pessoas não estão se asso-
ciando aos sindicatos. Isso ocorre
devido, em grande parte, aos ser-
vidores e trabalhadores do setor in-
dustrial”, explicou a gerente de
Planejamento e Gestão do IBGE de
Pernambuco, Fernanda Estelita.

O levantamento mostrou que
1,143 milhão de pessoas eram em-
pregadores ou trabalhadores por
conta própria no Estado em 2019.
Desses, 178 mil (15,5%) tinham re-
gistro no CNPJ estadual.

Local de trabalho
A Pnad Contínua também reve-

lou que o número de pessoas que
trabalham em veículos, vias, en-
tregadores em geral e em estabele-
cimentos de outro empreendi-

mento foi o maior da série históri-
ca. Em 2019, 181 mil pessoas traba-
lhavam em veículos um aumento
de 16% em relação a 2018. Além dis-
so, o número de pessoas que ti-
nham as vias como local de traba-
lho, como os camelôs, cresceu 8%
em 2019, empregando 150 mil tra-
balhadores.

Os funcionários que faziam seus
serviços em estabelecimento de
outro empreendimento, como os
terceirizados, mais que dobrou em
2019. O aumento foi de 156%, al-
cançando 59 mil pessoas. Já aque-
les que trabalham em local desig-
nado pelo empregador, patrão ou
freguês, grupo que inclui os entre-
gadores em geral, empregou 403
mil pessoas, um aumento discreto
de 1,5% em relação a 2018.
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Número de pessoas empregadas é de 3,5 milhões em PE

Pnad Contínua sobre
o mercado de trabalho
mostra que apenas
8,6% das pessoas
ocupadas em
Pernambuco estão
ligadas a um sindicato

Cai o total de
sindicalizados
no Estado

Oadvogado João Varella, especialista em direito
previdenciário e trabalhista, esclarece as dúvidas dos
leitores nesta semana. Mande também sua pergunta para

previdencia@folhape.com.br 

Sr. Ricardo, como preencheu os requisitos antes de 13/11/2019, não
haverá repercussão em sua aposentadoria. A melhor opção é a que
garante a integralidade e paridade, no seu caso a EC 47/2005, desde
que o Sr. tenha preenchido os requisitos por ela exigidos, quais
sejam: tempo de contribuição: 30 anos (mulher) e 35 anos
(homem); idade mínima: 55 anos (mulher) e 60 anos (homem); 25
anos de serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo em
que se dará a aposentadoria.

Sou servidor estatutário e já cumpria as regras
relativas à integralidade e paridade antes da EC
103/19. Gostaria de saber se as novas regras  terão
repercussão na minha aposentadoria e qual seria a
melhor opção com base nas EC 41/03 e EC 47/05.

Não, há garantia do recebimento de pelo menos um salário
mínimo. Não é preciso fazer nada para compensar. Não há
necessidade de aumentar o valor da contribuição se o objetivo é o
valor de um salário mínimo.

Tem dúvidas?
Mande sua pergunta?

FOLHA Previdência

Pelo e-mail  previdencia@folhape.com.br

Ricardo Chaves

Minha mãe atualmente tem 63 anos de idade e 10
anos de contribuição sobre o valor do mínimo.
Entendo que faltam mais 5 anos para completar
15 anos, tempo mínimo de contribuição. Todavia,
minha dúvida consiste no seguinte: ela
aposentará apenas com 60% do valor do salário
mínimo? Neste caso o que fazer para compensar?
Aumentar a contribuição nos 5 últimos anos?

As respostas que não forem publi-
cadas neste espaço estão disponí-
veis na seção do Portal FolhaPE. 
Acesse o QR code ao lado ou digite o link no seu navegador. bit.ly/39ossVx

ou pelo WhatsApp (81)  99479-6141

Washington Max

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ (PE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 007/2020-PMSC. Processo Administrativo Nº 052/2020-
PMSC. Objeto: execução de obras e serviços de engenharia relativos à Construção 
de pavimentação em pedra paralelepípedo granítico em diversas ruas, Situado na 
Sede do Município de Santa Cruz (PE). Valor Estimado R$ 197.976,99 (cento e 
noventa e sete mil e novecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). 
Recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços no dia 11 de 
Setembro de 2020, às 09:00(nove) horas. Edital e informações na Prefeitura Municipal 
de Santa Cruz, na Avenida 03 de Maio, nº 276, centro, Santa Cruz (PE). Fone/fax: 
0xx87-3874-8175/8156/8134. O Edital encontra - se, disponível no Portal da 
Transparência Municipal, na website: www.santacruz.pe.gov.br, Santa Cruz (PE), 
Santa Cruz/PE, em 26 de Agosto de 2020. Juarez Guimarães da Silva – Presidente da 
CPL.

Prefeitura Municipal do Ipojuca
Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Logística

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/FMS/2020. CPL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/FMS/2020. Aquisição 
de equipamentos/materiais permanentes e veículos de transporte sanitário da emenda parlamentar proposta 
11248.285000/1180-07 para atender a USF XIII - SANTA ROSA e proposta 11248.285000/1180-08 para 
atender a USF XVII - IZABEL COUTINHO DE ASSIS e 15 equipes de saúde da família do Município do 
Ipojuca/PE. VALOR: R$ 258.933,64. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 28/08/2020 às 
08h00min até o dia 10/09/2020 às 09h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/09/2020 às 09h00min. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/09/2020 às 11h00min, os horários são de Brasília. A 
retirada do Edital será exclusivamente através do sítio: www.licitacoes-e.com.br, número 829462 e a 
formalização de consultas e as respectivas respostas, serão feitas através do próprio sistema no campo 
“mensagens”, no link correspondente a este Edital. Mais informações através do Fone: (81) 3551-1156, 
Ramal 213. 

Ipojuca-PE, 26 de agosto de 2020 
Wendel França 

Secretário Municipal de Saúde�
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