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30 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2021

EMPREGO RMVALE AINDA SOFRE OS EFEITOS DA CRISE ECONÔMICA DE 2014 E FOSSO AUMENTO COM A PANDEMIA E AS FALHAS DO ATUAL GOVERNO

Vale: após quase oito anos,
crise tira 31 mil empregos
RMVale abriu 105,5 mil postos de trabalho
entre 2007 e 2013 e perdeu um terço desses
empregos com a crise e a pandemia
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Divulgação

Emprego. Longa, crise ceifou dezenas de milhares de vagas no Vale

Quase oito anos após a crise
econômica de 2014, o saldo
de emprego na RMVale ainda não entrou em trajetória
positiva e a retração econômica ceifou 31,7 mil empregos na região, uma das mais
industrializadas do país.
Entre 2014 e setembro de
2021, a região teve saldo negativo durante cinco anos e
fechou apenas três períodos
(2018, 2019 e 2021) com geração de novos empregos.
Em 2021, o saldo de 22,4

HISTÓRICO
REGIÃO
do Paraíba
E“Vale
sentiu muito a crise
econômica por ser muito
industrializada”.
Edson Trajano
Economista e pesquisador

Após gerar 105,5 mil empregos antes de
2014, Vale corta 1/3 das vagas após crise
VAGAS. De acordo com o Caged, a RMVale abriu 105,5 mil
postos de trabalho entre 2007
e 2013, com saldo positivo em
todos os sete anos. Um terço
desses empregos foram perdidos com a crise econômica,

que tirou 31,7 mil empregos da
região. “Os números mostram
o tamanho do desafio. Em empregos, a região perdeu quase
duas empresas do tamanho da
Embraer”, disse o economista
Edson Trajano.

.

mil empregos até setembro é o
maior desde 2008 em razão da
retração recorde no ano passado, quando a região perdeu
11,2 mil postos de trabalho em
decorrência da pandemia e
das falhas do governo federal
em combater a doença.
Outra ponto dificulta a comparação. Mudanças que o Ministério da Economia fez na
metodologia do Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados) em 2020
faz com que os dados recentes
não possam mais ser comparados à série histórica.
O cálculo do novo Caged passou a considerar outras fontes
de informações, como o eSocial e do empregadorWeb.
Mesmo com o saldo de 2021,
em razão da queda brutal de
2020 e da mudança no Caged,
a região ainda não conseguiu
superar o desemprego causado pela crise de 2014.
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31,7

MIL
empregos foram cortados
da RMVale desde 2014,
com a crise econômica e
pandemia
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OVALELAB.Com Univap. Gabriela Pacheco durante gravação de vídeo para o caderno especial

/jornalovale
Confira no nosso
Facebook os fatos da
sua cidade, da região,
do Brasil e do mundo

@jornalovale
Notícias em tempo
real online para os
nossos seguidores
do Twitter

@jornalovale
No Instagram, fotos
dos principais acontecimentos e também do
dia a dia da redação

Jornal OVALE
Conheça nossos programas e conteúdos
exclusivos no canal de
OVALE no YouTube

