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CARREIRAS EM ALTA

de obras,
B Servente
atendente de lojas e

mercados e vendedor
foram as profissões que
mais contrataram.

EMPREGO VALE DO PARAÍBA SAI DAS ÚLTIMAS COLOCAÇÕES DO RANKING REGIONAL DO EMPREGO EM SP E VAI À SEXTA COLOCAÇÃO COM MAIS VAGAS

Dênio Simões/Agência Brasília

Empregos. Construção civil foi o setor da economia que mais contratou novos trabalhadores entre julho e setembro deste ano, no Vale, com 1.438 empregos e alta de 5%

Vale cria 4.134 vagas no 3º trimestre
e fica em sexto no ranking paulista
Região deixa a lanterna do ranking
estadual do emprego com a geração de
postos de trabalho de julho a setembro
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Após saldo negativo de 321
postos de trabalho no segundo trimestre deste ano,
segundo a Fundação Seade,
o Vale do Paraíba se recupe-

ra nos três meses seguintes
e registra a abertura de 4.134
empregos de julho a setembro
de 2019, alta de 0,8%.
O resultado é fruto de 49.310
contratações contra 45.176 demissões registradas no terceiro trimestre do ano.
A criação de novas vagas no
mercado de trabalho interrompe dois trimestres com

perda de empregos. No primeiro trimestre deste ano, por
exemplo, o Vale havia cortado
934 postos de trabalho, o pior
resultado desde o primeiro
trimestre de 2017, quando a
região perdeu 4.080 empregos
na comparação com os três
meses anteriores.
No final de setembro, segundo o Seade, a região contava
com 529.883 postos de trabalho formais na economia, diante de 525.749 no final de junho
deste ano.
O bom resultado entre julho
e setembro colocou o Vale na
6ª colocação entre 16 regiões

do estado no ranking das que
criaram mais empregos no
período, com crescimento de
0,8%. A região de Itapeva lidera com 3,9%.
No período anterior, o Vale
havia registrado 0,1% de aumento no emprego e ficado na
13ª posição do ranking.
No geral, o estado de São
Paulo teve um crescimento no
emprego de 0,7% no terceiro
trimestre na comparação com
o segundo, equivalente à criação de 89,6 mil vagas no mercado de trabalho paulista.
Percentualmente, a construção civil foi o setor da econo-

mia que mais contratou novos
trabalhadores entre julho e setembro deste ano, com um índice de 5%. Foram 1.438 novos
empregos no período na comparação com o segundo trimestre, que já havia registrado
456 vagas a mais ante os três
primeiros meses de 2019.
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447 foram criados
AEmpregos
pela carreira de servente
de obras, a que mais
empregou no Vale de
julho a setembro.

LEI REGRA PROTEGE DADOS DE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E EMPREGADOS

CONDOMÍNIOS IDEIA FOI DESENVOLVIDA EM S. JOSÉ

Empresa terá que atender
Lei de Proteção de Dados

Empresa cria
programa para
síndicos

PRIVACIDADE. As empresas
do Vale do Paraíba terão que
aderir à Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar
em vigor em 16 de agosto de
2020, em menos de um ano.
A norma irá garantir privacidade e proteção no tratamento das informações pessoais do cidadão, como CPF,
e-mail e data de nascimento.
Todas as empresas com

acesso a dados pessoais de
seus clientes, fornecedores,
funcionários e prestadores de
serviços terão de cumprir os
princípios descritos na lei.
Para Gustavo Amud, sócio
da consultoria PwC Brasil, um
ponto importante da regra é o
modo como o consumidor irá
autorizar o uso de suas informações. As empresas terão
que ser claras nesse campo.
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GESTÃO. Criada em São José

Reprodução

Informações. Dados de clientes
terão que ser protegidos

dos Campos, a rede de franquias ‘Eu Amo Condomínio’
desenvolveu projeto que faz
com que os síndicos de condomínios possam implantar
um programa de gestão com
excelência. Segundo Marcelo
Duarte, fundador da rede, a
ideia é simples, mas promove
resultados significativos na

administração dos condomínios. “Cronograma de atividades é apresentado ao síndico
que, disposto desse roteiro,
passa a ter ferramentas de
gestão que irão garantir a qualidade e o avanço positivo dos
dados em sua administração.”
Os passos vão desde a gestão
financeira, com análise de corte de despesas e redução de
custos, até o desenvolvimento
e melhoria no convívio entre
moradores, além de aumento
da segurança predial, facilidades na manutenção preventiva
e controle da adimplência.
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