TEMA DA SEMANA
02 de março de 2018

O trabalho informal como alternativa
à crise econômica
PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o
tema: O trabalho informal como alternativa à crise econômica. Apresente
proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para
defesa de seu ponto de vista.
TEXTO 1
Trabalho Informal é aquele que não requer registro. Isso porque é o tipo de modelo laboral em que não existe vínculo
empregatício. Pode ser considerado “bico” e chamado por alguns de subemprego ou desemprego disfarçado.
A principal vantagem do trabalho informal é o fato de o mesmo ser uma forma que as pessoas têm de obter rendimentos.
Ao mesmo tempo, a possibilidade de obter uma renda melhor e o fato de poder gerir o tempo são outros proveitos tirados
desse tipo de trabalho.
Dentre as desvantagens, o maior prejuízo é a inexistência de renda ﬁxa, sendo esse o principal fator que resulta na falta de
acesso a créditos e ﬁnanciamentos.
Acresce que não há recebimento de ajudas para refeição ou transporte, bem como não há férias pagas ou décimo terceiro e
qualquer tipo de licença não é abrangido pelo trabalho informal.
Fonte: https://www.todamateria.com.br/trabalho-informal
TEXTO 2
De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho na semana passada, o mercado de trabalho formal
encolheu em 2017 pelo terceiro ano seguido, com o fechamento de 20.832 postos de trabalho com certeira assinada.
Desde de 2015, quando as demissões passaram a superar as contratações, a economia brasileira perdeu 2,87 milhões de
empregos formais.
Só de 2016 para 2017, o número de trabalhadores sem carteira de trabalho no setor privado cresceu 5,5%, o que
representa 560 mil trabalhadores. Em relação a 2014, o aumento médio foi de 3,2%, ou 330 mil pessoas. Já o número de
trabalhadores por conta própria cresceu 6,5% nos últimos três anos, ou 1,3 milhão de trabalhadores nesta categoria.
Fonte: https://www.cartacapital.com.br/economia/No-Brasil-trabalho-informal-e-a-nova-regra
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TEXTO 3

https://soﬁacavedonpt.blogspot.com.br/2017/11/trabalho-informal-avanca-no-brasil-apos.html

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
- Tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuﬁciente”.
- A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
- Apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
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SOBRE O PROJETO REDAÇÃO

O Projeto Redação cá está para ajudá-lo a
realizar o seu sonho. Acreditamos na
colaboração mútua como meio de evolução e
nossa proposta é trabalhamos de forma a
orientar sua experiência com temas e
avaliações que sejam as mais próximas
possíveis do Enem.

