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EDITORIAL

ARTIGO

MERCADO DE TRABALHO
Além de fechar mais de 50 mil empregos no Vale, crise no
mercado precarizou empregos e diminuiu a faixa salarial

C

inquenta e um mil empregos
desapareceram no Vale do
Paraíba nos últimos quatro
anos, de acordo com os dados oficiais do governo federal, desde o
começo da crise econômica que
fez o país beijar a lona, levando a
economia a nocaute. O número
é assombroso, então é prudente
repetir: entre 2014 e 2017, mais de
cinco dezenas de milhares de vagas de emprego foram fechadas,
deixaram de existir -- o volume é
tão grande que bate a população
de 27 das 39 cidades da RMVale.
É como, por exemplo, se toda a
população de Tremembé, com
os seus 43 mil habitantes, tivesse
perdido o trabalho. E esse mesmo
exemplo poderia ser usado com a
população de outros municípios
da região, como Aparecida, Bananal, Cachoeira Paulista, Ilhabela,
Tremembé e outras.
O ano passado registrou saldo
(é a diferença entre admissões
e demissões) negativo de 3.210
postos de trabalho com carteira assinada no Vale do Paraíba.
E em 2016, esse resultado tinha
sido ainda pior: fechamento de
18.501 vagas. O ápice da crise

do emprego na região, que teve
início em 2014, ano em que foram fechados 4.981 vagas, ocorreu em 2015, quando o saldo foi
de - 24.526 empregos.
Apesar da crise ter diminuído
a intensidade ao longos dos últimos anos, ela dá sinais claros
de que está longe de terminar -e mesmo depois da entrada em
vigor da reforma trabalhista, no
mês de novembro passado, que
traria, de acordo com promessa do presidente Michel Temer
(MDB), milhões de novas vagas
de emprego para o país.
Como publicou OVALE, após
a entrada em vigor da reforma
a já lenta retomada na geração
de postos de trabalho na região
perdeu fôlego. Em outubro, a
RMVale apresentou saldo positivo de 2.072 postos de trabalho
abertos, o que representava o
melhor resultado regional desde novembro de 2014. No mês
seguinte, 642 novos empregos
gerados. Em dezembro, porém,
o saldo do Vale voltou a ser negativo: - 3.210 empregos.
Em uma nova reportagem, publicada à página 10 de edição
de hoje, OVALE revela o perfil
dos postos de trabalho criados
e fechadas na região.
Na média, as profissões com o
maior saldo de admissões possuem uma faixa salarial cerca
de 30% mais baixa do que aquelas que têm o menor saldo.
Traduzindo, as vagas cortadas
têm, de acordo com o governo
federal, melhores salários do
que as que foram geradas.
Além dos empregos cortados,
a crise precarizou as condições
de trabalho. Quando sairemos
do fundo do poço?

.

CARTAS
Redação
redação@
ovale.com.br

debate.ovale.com.br

É HORA DE
AVANÇAR, MAS
COM PRUDÊNCIA
Davi Zaia
Deputado
Estadual
pelo PPS

Os jornais publicaram esses
dias a informação de que o
atual governo conseguiu “economizar” cerca de R$ 50 bilhões no ano passado, graças
ao aperto fiscal aplicado na
gestão do Orçamento Público
de 2017. Oras, é preciso esclarecer que não se trata de economia e sim de um resultado
menos pior do que o previsto.
O que ocorreu foi que, mesmo
sendo um governo confuso e
fraco, a atual gestão conseguiu
fechar 2017 gastando menos
do que o permitido legalmente. Contudo, nada foi poupado,
não temos reservas e sim o registro do segundo pior déficit
da história, que alcança cerca
de R$ 124 bilhões.
É fato que esse resultado um
pouco menos catastrófico só

SOBE E DESCE

foi possível devido a austeridade com que algumas medidas
foram implantadas. A primeira
constatação é de que, quando
se quer, é possível fazer as devidas adequações para superar
uma situação de crise. Contudo, as mesmas publicações
que noticiaram essa economia
sugerem que isso permitirá ao
governo gastar cerca de R$ 89
bilhões neste ano. Afinal, é ano
eleitoral! E então pergunto: a
conjuntura pela qual estamos
passando está favorável a isso?
Não! Os mesmos noticiários
também revelam que 2017 fechou a taxa de desemprego em
quase 12%. Tivemos um reajuste do salário mínimo menor do
que os índices da inflação. Portanto, entendo que a austeridade e a prudência devem permanecer. Mas, ao mesmo tempo,
é importante que tenhamos de
volta a credibilidade necessária para que a economia volte a
crescer. Assim, nosso país poderá desenvolver e criar meios
para atender verdadeiramente
as necessidade da população.
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SOBE
ECONOMIA
Após três anos de quedas
consecutivas, a produção
industrial brasileira
fechou o ano passado com
crescimento acumulado de
de 2,5% em relação ao 2016

EE

“Pode-se ser favorável ou
desfavorável à decisão
judicial. O que é inaceitável
é desacatar a Justiça,
agravá-la ou agredi-la”
Cármen Lúcia
Presidente do STF

desce
MARTINS PEREIRA
Nenhuma empresa se
interessou ontem pela
concessão do estádio, que a
Prefeitura tenta passar para
a iniciativa privada por ao
menos dez anos
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POLÍTICA
Mania estranha desse pessoal
que não conhece o mínimo de
Democracia, vir à público dizer
besteiras como “Ah, se não existisse o Legislativo”. A Democracia
é formada pelos três poderes:
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Sem qualquer um deles, não existe democracia. Não confundam a
Instituição com os seus ocupantes
José Carlos Cabral de Oliveira
São José dos Campos

FEBRE AMARELA
A prefeitura fez um trabalho bom
com relação a vacinação, nada a
criticar. A cobertura de OVALE
também foi ótima. Infelizmente
em nossa cidade é grande o número de analfabetos funcionais.
Ana Souza
São José dos Campos

ESTÁDIO MARTINS PEREIRA
Milhões gastos pelo petista Carlinhos, e esse elefante branco ai
não decola, aliás nem ele, nem o

CRISE
Quem tem dinheiro na crise contrata mão de obra barata, porque
o camarada prefere trabalhar de

time do São José Esporte Clube.
Joaquim R. Freire Machado
São José dos Campos

graça do que passar fome. Resumindo, o golpe feito pela elite só
dá lucro pra eles pois causaram
toda essa palhaçada com esse
golpe após a derrota de Aécio
Neves nas urnas. Parabéns, a elite sabe dar o golpe certo, só esqueceram que a esquerda sabe
fazer oposição e vamos fazer
greve em suas fábricas. Se tirarem Lula da corrida presidencial,
vamos parar esse país. Vamos fazer oposição de verdade.
Paulo Ramos
Caraguatatuba
MINISTÉRIO DO TRABALHO
O governo Temer perdeu a ver-

gonha! É corrupto, é imoral, é
sórdido e agora quer nomear
uma ministra que deve direitos trabalhistas e que aparece com um monte de homem
numa lancha. E alguém acha
que essa mulher vai fazer um
mandato limpo quando assumir o MTE?
Carlos Eduardo Camandoni
São José dos Campos
MINISTÉRIO DO TRABALHO 2
Vira a página, essa incompetente
não está apta de estar a frente do
Ministério Do Trabalho.
Cláudio Lopes
São José dos Campos
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