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ECONOMIA EM 2017 O SETOR INDUSTRIAL ACUMULA DÉFICIT DE 3.450 POSTOS DE TRABALHO FORMAL NA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA

Em crise, indústria
perde 19 empregos
por dia desde 2014
Rogério Marques/OVALE

Linha de produção. O setor industrial tem sido afetado pela crise

No período, até junho de 2017, a região
acumula saldo negativo de 23.540
empregos fechados no setor industrial

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

As indústrias da RMVale cortaram 19 postos de trabalho
por dia desde janeiro de 2014,
em média. No período, até junho de 2017, a região acumula saldo negativo de 23.540
empregos fechados no setor
industrial, média de 560 vagas
por mês.
Os dados foram compilados
de levantamento do Ciesp
(Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).
Em junho de 2017, a RMVale
perdeu 50 vagas na indústria,
acumulando 550 postos cortados no ano e 3.450 fechados
nos últimos 12 meses.
Em apenas dois meses de
2017 ?janeiro ( 130) e março
( 200)? as indústrias da região
contrataram mais do que demitiram. O saldo é negativo
nos demais meses: fevereiro
(-250), abril (-100), maio (-690)
e junho (-50).
O único alento é que o ritmo
das demissões tem caído na
região. Em junho de 2014, considerando o saldo dos últimos
12 meses, a região registrava
perda de 4.800 vagas. No ano
seguinte, em junho, o saldo negativo pulou para 7.400. Bateu
o recorde em junho de 2016,
com 10,9 mil postos perdidos
nos últimos 12 meses. Neste
ano, o número caiu para 3.450
vagas fechadas.
“Há um pequeno recuo nas
perdas, mas o saldo negativo
ainda é grande. Falta muito
para podemos falar em recuperação”, avaliou José de Arimathéa, gerente executivo do
Ciesp de Taubaté.
Entre as regionais do Ciesp,
a de São José (8 cidades)
criou 150 empregos em junho
de 2017, cortou 750 no ano e
perdeu 2.350 nos últimos 12
meses. Taubaté (28 cidades)
cortou 150, criou 50 e perdeu
1.000, respectivamente. Jacareí (3 municípios) perdeu 50,
criou 150 e cortou 100.

.

35 com perda de
AMeses
emprego na indústria tem
a RMVale desde janeiro
de 2014, com só 7 meses
criando vagas no período.

