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Salários voltam a bater inflação em outubro  
 
Por Ana Conceição  

Depois de terem em setembro o maior aumento real desde o fim de 2013, os reajustes 
salariais alcançaram a segunda maior alta do ano em outubro, o que, aliado à queda do 
desemprego, denota a melhora do mercado de trabalho. As categorias profissionais com 
data-base em outubro conseguiram reajuste de 1,9% acima do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses, de 1,6%. Os dados são do Boletim 
Salariômetro, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), com 
base em dados do Ministério do Trabalho.  
 
Em setembro, um ponto fora da curva no ano, a mediana dos reajustes foi de 2,3%. Em 
outubro de 2016 os acordos e convenções coletivos empataram com a inflação.  
 
Segundo o boletim, 91,4% dos acordos e convenções tiveram reajustes acima do INPC, 
enquanto 3,9% registraram reposição igual ao INPC. Os 4,7% restantes ficaram abaixo da 
inflação acumulada do período. Em setembro, 93,7% dos acordos superaram a inflação.  
 
Os percentuais de aumento real e de abrangência dos reajustes foram menores que no 
mês anterior, mas ainda assim, significativos, afirmou Hélio Zylberstajn, coordenador do 
boletim. "Embora menor que em setembro, o aumento real foi forte. É natural que essas 
taxas oscilem, mas o emprego formal e o rendimento do trabalho continuam em 
crescimento" , diz. A tendência é que os ganhos prossigam "enquanto a inflação estiver 
baixa".  
 
Entre os Estados, o Rio foi o que registrou o maior aumento real nos acordos e 
convenções, de 3,8%, a despeito de as categorias do setor de extração e refino de 
petróleo - significativas ali - terem registrado perda de 1,1% ante a inflação.  
 
Na lanterna dos reajustes também estão os segmentos de comércio de derivados de 
petróleo, com alta de 0,4%, ao lado de telecomunicações (0,2%). No setor de serviços de 
utilidade pública, como o de energia elétrica, a reposição salarial empatou com a inflação. 
Os setores com os maiores reajustes reais em outubro foram transporte, armazenagem e 
comunicação (3,8%), ONGs, indústria química, farmacêutica e de plásticos, seguros, 
agricultura e pecuária, todos com 3,4%. 
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Centrais sindicais prometem manifestações  
 
Por Cristiane Agostine  

Representantes das seis centrais sindicais devem se reunir hoje em São Paulo para 
articular manifestações e uma eventual paralisação nacional contra a nova proposta de 
reforma da Previdência negociada pelo presidente Michel Temer.  
 
A Força Sindical criticou ontem o texto apresentado pelo governo Temer e afirmou que a 
proposta é um "black friday" sobre os direitos dos brasileiros.  
 
"A nova proposta de reforma da Previdência Social é apenas uma maquiagem, uma 
tentativa de esconder as reduções de direitos e de dificultar a adesão à aposentadoria" , 
afirmou a Força, em nota divulgada à imprensa. "O novo texto tem apenas mudanças 
cosméticas, revelando uma maneira de dificultar o acesso às aposentadorias e prejudicar 
quem está no mercado de trabalho".  
 
A Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) também criticou a proposta e disse que as 
centrais "vão fazer um trabalho agressivo para desqualificar a reforma da Previdência e 
mostrar os mecanismos do governo para destruir a previdência pública, as contas 
públicas, como forma de justificar a urgência da reforma".  
 
Maior central sindical do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) classificou a 
nova proposta de reforma como "perversa" e disse que a medida acaba "com o sistema 
público de aposentadorias para jogar essa enorme poupança da sociedade no colo do 
sistema financeiro".  
 
A CUT ameaçou "parar o Brasil" se o Congresso aprovar a proposta. Em texto publicado 
na internet, o presidente da central, Vagner Freitas, atacou o argumento usado por Temer 
para defender a reforma da Previdência, de que seria uma medida para cortar privilégios.  
 
"O presidente esquece de dizer que aposentou-se aos 55 anos e recebe mais de R$ 30 mil 
por mês de aposentadoria do Ministério Público de São Paulo" , afirmou o dirigente 
sindical. "A crueldade só atinge os mais pobres, sempre", afirmou o dirigente sindical. "Se 
mexer na Previdência, o Brasil vai parar" , disse Freitas.  
 
A reforma da Previdência foi o principal estímulo para duas greves gerais organizadas este 
ano por centrais sindicais, em abril e junho. Os movimentos também pressionavam contra 
a reforma trabalhista, que foi aprovada pelo Congresso. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 24/11/2017) 
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Volkswagen volta a operar em três turnos na unidade do ABC 
 
São Paulo - Com o início da produção do sedã Virtus e o aumento gradual dos volumes do 
Novo Polo, o complexo da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP) volta a operar 
em três turnos, o que não acontecia desde meados de 2015. 
 
"Estamos acelerando a produção para abastecer os estoques de nossos concessionários e 
garantir o atendimento aos nossos clientes. Estamos trabalhando fortemente para 
conquistar uma posição cada vez mais relevante no mercado da América Latina", afirmou 
em nota o presidente da montadora para Brasil e América do Sul, Pablo Di Si. "Com o Polo 
e o Virtus, estamos iniciando a maior ofensiva de produtos da Volkswagen de todos os 
tempos", complementou. 
 
Segundo a empresa, o retorno dos três turnos foi realizado gradualmente, acompanhando 
a curva de aceleração de produção do Novo Polo. Em uma primeira etapa desta retomada, 
em agosto, a fábrica voltou a operar em cinco dias na semana, o que possibilitou encerrar 
antecipadamente a utilização do PSE (Programa Seguro Emprego).  
 
"Ao mesmo tempo que utilizamos medidas de flexibilidade para fazer frente aos desafios 
de mercado, também investimos fortemente na qualificação de nossos funcionários para a 
introdução de novas tecnologias e a produção de veículos ainda mais avançados", disse 
em nota o vice-presidente de recursos humanos da Volkswagen América do Sul e Brasil, 
Marcellus Puig. 
 
Juliana Estigarríbia 
 
 
 

Com 1,5 mil novos postos, Marília tem saldo positivo de 
empregos 
 
Bauru - O município de Marília (SP) vem registrado saldo positivo na geração de empregos 
durante todo o ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) desta semana. De acordo com o estudo, no mês de outubro foram mais 242 
postos de trabalho sendo que a quase totalidade das vagas foi gerada pelo comércio 
(229). 
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No acumulado de 2017, o saldo é de 1,5 mil novos postos de trabalho na cidade, e o setor 
de serviços responde por 50% desse total. Já quando analisado o comparativo dos últimos 
doze meses entre cidades de porte semelhante, Marília foi a única a ter saldo positivo de 
vagas (822), contra Bauru (-770), Araraquara (-891), Araçatuba (-967) e Presidente 
Prudente (-1.137 vagas). 
 
Na avaliação do secretário municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, 
Cássio Luiz Pinto Júnior, a diversidade da economia é um dos principais fatores para o 
dado positivo.  
 
Além dos setores consolidados como a indústria de alimentos, metalúrgico e o comércio, 
ele destaca como novo vetor de desenvolvimento local serviços de tecnologia da 
informação.  
 
"Já são mais de 70 empresas em atividade no município que pagam salários melhores, 
atraem mão de obra especializada e melhor qualificada; tudo isso acaba favorecendo toda 
a nossa economia", explica o secretário. 
 
Harald 
 
Dentro do universo de geração de emprego uma das apostas de expansão econômica foi 
adiada, informou o secretário.  
 
A Harald, indústria do setor alimentício, que tem 80 funcionários na cidade, decidiu adiar 
os planos de expansão e até devolveu à Prefeitura a área de 50 mil metros quadrados, 
cedida para a nova planta fabril. O projeto inicial previa a geração de 200 novos empregos 
na cidade. 
 
De acordo com o secretário do Trabalho, após uma reunião com o presidente da empresa 
ficou acertada a devolução da área doada pelo município.  
 
"A Harald é controlada pelo grupo japonês Fuji Oil e a demora com a questão da decisão 
de investimentos diante da situação política e econômica do país, fez com que a expansão 
fosse postergada", explicou. Como há prazo para a utilização da área, a empresa optou 
por abrir mão nesse momento. 
 
Anna Maria Ferreira 
 
 
 
(Fonte: DCI – 24/11/2017) 
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Emprego, retomada e desafios 

A sustentação do crescimento econômico e da criação de empregos dependerá crucialmente, nos 
próximos 12 meses, de políticos à altura de sua responsabilidade 

 
O Estado de S.Paulo 

A criação de 76 mil empregos formais em outubro, o melhor resultado para o mês em 
quatro anos, é mais uma confirmação da retomada da economia, apontada também pela 
evolução do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) até setembro. A 
expectativa de boas vendas no fim de ano foi certamente um estímulo a mais para a 
abertura de vagas no comércio e na indústria, mas os números apontam mais que um fator 
sazonal.  

Saldo positivo no emprego com carteira assinada por sete meses consecutivos, sempre 
melhores que os do ano anterior, mostram claramente um impulso de recuperação dos 
negócios. Essa tendência tem sido indicada também por dados parciais da produção 
industrial e das vendas no varejo, refletidos no avanço do IBC-Br, uma antecipação das 
contas oficiais do Produto Interno Bruto (PIB). 

Em setembro o indicador do BC foi 0,40% mais alto que em agosto e 2% superior ao de 
um ano antes, pela série livre de efeitos sazonais. A evolução trimestral mostrou ainda 
mais claramente a tendência positiva. De julho a setembro a atividade média foi 0,58% 
superior à dos três meses anteriores. 

Além disso, pela primeira vez depois de 2013 o índice cresceu por três trimestres 
consecutivos. Nos dois primeiros trimestres deste ano as taxas de crescimento foram 1,1% 
e 0,39%. Os próximos dados do PIB, com divulgação prevista para dezembro, vão quase 
certamente confirmar essa trajetória de recuperação. 

No acumulado de 12 meses a variação do IBC-Br continuou negativa: -0,42% na série livre 
de efeitos sazonais e –0,65% na série sem correção. Mas o resultado de nove meses foi 
0,61% superior ao acumulado um ano antes, na primeira série, e 0,43% na outra.  

Esses dados suportam as expectativas de expansão pelo menos igual a 0,5% neste ano – 
provavelmente acima dessa taxa. O PIB crescerá 0,73% em 2017, se estiver correta a 
mediana das projeções do mercado contida no relatório Focus divulgado pelo BC na 
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segunda-feira passada. Para o próximo ano as estimativas coletadas na mesma pesquisa 
apontam avanço de 2,51%. Para 2019, de 2,63%. 

Essas projeções, assim como aquelas produzidas por entidades internacionais, têm sido 
elaboradas com base em expectativas de aprovação da reforma da Previdência e de 
continuidade do programa de correção das finanças públicas.  

Esses pressupostos também são importantes para as estimativas de inflação abaixo de 
4% neste ano e pouco acima desse número nos dois anos seguintes, mas sempre dentro 
do limite fixado na política oficial. Também as apostas em juros básicos de 7% em 2018 e 
8% em 2019 dependem da concretização das hipóteses sobre a gestão das contas 
públicas e sobre a inflação. 

A imagem de um Papai Noel mais carregado de presentes em 2017 resulta do mesmo 
conjunto de expectativas e, é claro, da evolução positiva da economia ao longo deste ano. 

Disseminada tanto no comércio e na indústria como no mercado financeiro, a confiança na 
recuperação da economia, a partir do conserto de seus fundamentos, sustenta o aumento 
das contratações de fim de ano, as maiores depois de 2013, e a aposta no fortalecimento 
econômico nos dois anos seguintes. Se a confiança se mantiver, o setor privado 
aumentará o investimento na capacidade produtiva. 

A compra de mais equipamentos e máquinas dará um impulso a mais à atividade 
econômica, nos próximos dois anos, e criará condições para um avanço mais vigoroso e 
seguro por um prazo mais longo.  

Já há sinais de um começo de retomada desses investimentos. Mas a construção, também 
necessária para o aumento da capacidade produtiva, continua retraída e sem contribuir 
para o emprego. 

Decisões políticas erradas, muito comuns em anos de eleições, poderão derrubar esse 
edifício baseado na confiança. A sustentação do crescimento econômico e da criação de 
empregos dependerá crucialmente, nos próximos 12 meses, de políticos – em todos os 
segmentos de poder – à altura de sua responsabilidade.  

No mínimo, dependerá da existência de um número razoável de políticos capazes de 
entender e de cumprir sua função pública. 

 
 

(Fonte: Estado de SP – 24/11/2017) 
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DECISÕES 
 
 

 
 
 

Tribunal do Rio estabelece em R$ 50 mi indenização por danos 
morais a ser paga pela Eternit 
 
Justiça também determinou que empresa encerre produção de telhas com amianto em suas 
instalações no Rio de Janeiro dentro de 120 dias 

 

SÃO PAULO - A companhia Eternit, que produz materiais para coberturas e telhados, além 
de louças sanitárias e caixas-d'água, informou nesta quinta-feira que o Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região do Rio de Janeiro elevou para 50 milhões de reais o valor de 
uma indenização por danos morais coletivos. 
 
Além da decisão sobre a indenização, a companhia também recebeu determinação da 
Justiça para encerrar a produção de telhas com amianto em sua instalação no Rio de 
Janeiro dentro de 120 dias. 

A Eternit disse, em fato relevante, que "vem gradativamente preparando suas unidades de 
produção de telhas de fibrocimento para fabricar produtos sem amianto e já atende a 
demanda dos Estados da Federação, onde há restrição legal, com telhas produzidas com 
fibras sintéticas". 

Segundo a empresa, a linha de produção de telhas no Rio de Janeiro não será impactada, 
"pois (a instalação) já opera exclusivamente com fibras sintéticas". 

A Eternit disse também que irá recorrer contra o aumento da indenização por danos 
morais. 

(Por Natália Scalzaretto) 

 
 
 
 
 
(Fonte: DCI – 24/11/2017) 


