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NO VERMELHO

da queda na
B Apesar
intensidade do corte de
vagas na região, em 2017 o
Vale do Paraíba teve saldo
negativo de 3.210 empregos.

MERCADO DE TRABALHO JOVENS ESTÃO ENTRE AS PRINCIPAIS VÍTIMAS DA CRISE NO EMPREGO, DE ACORDO COM AS ESTATÍSTICAS DO GOVERNO

Porta fechada
para os jovens
em todo o Vale
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RMVALE
Em 2017, 17.852 pessoas
conseguiram o primeiro
emprego nas 39 cidades do
Vale do Paraíba.
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COMPARAÇÃO
Já em 2008, uma década
antes, os dados mostram
que 41.509 jovens tinham
conquistado vagas.
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PARTICIPAÇÃO
Além da queda no número
absoluto, a participação
dos jovens no total de
vagas também caiu.

4

CIDADES
Em 10 anos, o número de
pessoas que conseguiram
1º emprego caiu 63,79%
em São José dos Campos.

Vagas de primeiro emprego têm
queda de 56% no Vale em 10 anos
Número de vagas abertas para o ingresso de jovens no mercado de trabalho cai pela metada na RMVale entre
os anos de 2008 e 2017, de acordo com números oficiais disponibilizados pelo Caged, do Ministério do Trabalho

MERCADO.
Daniela Aparecida
Santos e a filha Julia
no PAT nesta terça; ao
lado, busca por posto
de trabalho em
São José.
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Novos dados oficiais do governo federal revelam que
o número de trabalhadores
que conquistaram o primeiro
emprego no mercado de trabalho da RMVale teve queda
de 56,9% nos últimos 10 anos,
atingindo em 2017 o menor índice de toda a série histórica
do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, iniciada em
2007. Essa redução teve uma
intensidade superior aquela
VÍDEO
JJVEJA
Direto da redação, vídeos
trazem mais informações.
www.ovale.com.br

registrada no geral de admissões na última década (-21%).
Em 2017, um total de 17.852
NÚMERO
pessoas conseguiram o primeiNa comparação entre
ro emprego nas 39 cidades do
os anos de 2008 e 2017,
Vale do Paraíba. O número é o
houve de 41.509 para
menor desde o início da série
17.852 vagas de primeiro
histórica, representando 10,2%
emprego na RMVale.
do total das contratações do último ano (174.920). Já em 2008,
os dados mostram que 41.509
jovens conseguiram o primeiro
trabalho na região -- o equivalente a 18,74% das 221.478 contratações daquele ano.
PARTICIPAÇÃO
O saldo (trata-se da diferença
Esse número correspondeu, entre as contratações e demisrespectivamente, a 18,74%
sões) em 2017 foi de -3.210 posdo total de contratações
tos de trabalho, contra 26.438
em 2008 e a 10,2% das
no ano de 2008.
admissões de 2017.
“Todos estão enfrentam dificuldades, mas para o jovem
é ainda maior. Quem está no
mercado, está perdendo vagas.
Existe uma retração geral. É difícil a recolocação e os jovens,
que buscam o primeiro empre-

SAIBA MAIS

B
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go, vão ter ainda mais dificul- das admissões, contra 17,6%
dades”, afirmou o economista uma década antes. Já Taubaté
Edson Trajano, do Nupes (Nú- teve queda de 59,19% (de 7.075
cleo de Pesquisas Econômico- para 2.887), com a participaSociais) da Unitau (Universida- ção tendo redução de 18,63%
para 11,44% do total. Jacareí,
de de Taubaté).
O número de vagas de primei- por sua vez, teve diminuição de
ro emprego no Vale em 2017 57,10% (de 2.795 para 1.199), de
16,18% para 8,47%.
foi o menor de toda
Desempregada faz
a série histórica -- o
um mês, a vigilante
recorde antes era do
Daniele Aparecida
ano anterior: 18.239
Santos, 34 anos, está
(2016), 22.762 (2015), MIL
levando a filha Júlia
30.077 (2014), 32.888 vagas a
Venâncio, de 14 anos,
(2013), 34.769 (2012), menos para 1º
para acompanhar a
39.605 (2011), 38.573 emprego teve
busca por uma reco(2010), 33.996 (2009), o Vale em 2017,
41.509 (2008) e ainda comparado ao
locação e para ainda
ano de 2008
35.586 (2007).
tentar uma oportunidade também para
a menina. “Trouxe a
CIDADES.
Em São José, em 10 anos o Júlia comigo para ela ver como
número de vagas de primeiro está difícil a situação do deemprego caiu 63,79% (de 15.283 semprego, espero inserir ela no
para 5.533, na comparação en- mercado de trabalho como estre 2008 e 2017). No último ano, tágio ou trainee” disse ela, que
o índice correspondeu a 9,16% é moradora de São José.
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