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Desemprego alimenta ocupação em São Bernardo  
 
Por Cristiane Agostine 

Debaixo do sol forte, Nicholas Leone desfaz com um alicate a estrutura de madeira e arame de sua 
barraca para construir um abrigo maior. Um novo teto de lona, mais reforçado, vai receber sua 
esposa e as duas filhas. Desempregado há dois anos, o jovem de 29 anos diz não ter mais como 
pagar os R$ 450 do aluguel da casa com dois cômodos onde vive com a família, em São Bernardo 
do Campo. Só para a conta de luz foram R$ 180. O "bico" como ajudante de caminhoneiro rende 
R$ 70 e garante a mistura das refeições e fralda para as crianças, mas por pouco tempo. Há 
quatro meses a esposa de Nicholas conseguiu um emprego, depois de um ano à procura por uma 
vaga, mas o salário não dura até o fim do mês. "Me viro do jeito que posso. Não tenho vícios, não 
gasto com nada. Tudo o que ganho vai para as contas de casa. 'Tá' difícil. Nunca fiquei tanto 
tempo desempregado".  
 
No começo do mês, Nicholas ouviu dos amigos que poderia ter uma casa própria. Para isso, 
deveria ir para a ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em São Bernardo 
do Campo, em frente à fábrica da Scania. Quando montou seu abrigo de lona, no dia 4, havia 
cerca de 500 barracas. Ontem, eram 7,1 mil, espalhadas no terreno de 60 mil m2 . "Vou ficar aqui 
até conseguir minha casa. Tenho esperança", diz. Em 24 dias, a ocupação em São Bernardo 
tornou-se uma das maiores da história do país e já tem famílias na lista de espera para erguer uma 
barraca no chão de terra batida. No berço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 
MTST arregimenta sua base, em ação alimentada por famílias como a de Nicholas, que enfrentam 
o desemprego ou subemprego, não conseguem pagar aluguel e estão há meses à procura de 
trabalho e renda.  
 
Uma das regras para manter-se na ocupação e ter direito a moradias conquistadas pelo MTST é 
participar dos protestos do movimento. Cada dono de barraca deve ir às manifestações ou indicar 
um "representante" para os atos, como o realizado na semana passada contra o presidente Michel 
Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Com uma base de milhares de pessoas em 
ocupações concentradas no Estado de São Paulo, o MTST foi o único movimento social a 
permanecer em peso nas ruas desde 2013. Em Guarulhos, por exemplo, o grupo comanda uma 
ocupação com 5 mil famílias. Na periferia da zona sul da capital, estão outras 8 mil famílias.  
 
A ocupação de São Bernardo tem, em sua maioria, famílias da própria cidade e de Diadema, dois 
dos municípios do país que mais sofrem para sair da crise econômica. No ABCD paulista, 80 mil 
trabalhadores ficaram desempregados desde 2014. São Bernardo foi a mais prejudicada e perdeu 
42.135 empregos entre 2014 e julho de 2017. Foi o oitavo pior desempenho do país e o pior de 
todos fora das capitais. Diadema ficou em 27º lugar no ranking das que mais perderam empregos. 
"A vida é dura sem emprego", diz Clovis Souza Campos, com 50 anos. Encanador, está há dois 
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anos só fazendo bicos e diz que sua família toda faz coxinha para vender e conseguir uma renda. 
Clovis mora na divisa de São Bernardo do Campo e Diadema e também relata nunca ter ficado 
tanto tempo sem emprego.  
 
Com três meses de aluguel e de contas de água e luz atrasados, Uanderson dos Santos Dias, 39 
anos, usa os conhecimentos de pedreiro e carpinteiro para erguer barracões na ocupação. Sem 
emprego há seis meses, diz que nos últimos três anos "a vida só piorou". Denise Matias, de 30 
anos, trabalha como operadora de loja em um mercado e ganha R$ 900, mas gasta R$ 600 com o 
aluguel. As contas de água e luz consomem o que resta do salário. Antes de entrar no trabalho, às 
14h, Denise passa a manhã na ocupação. "Se Deus quiser vou conseguir meu cantinho".  
 
A área ocupada, da MZM Construtora, estava sem uso há cerca de 30 anos e era um dos três 
terrenos mapeados pelo MTST para levar as 500 famílias que começaram a ocupação. O 
movimento dos sem-teto divulgou a ação em favelas de São Bernardo e em menos de duas 
semanas o terreno foi tomado por milhares de barracas, tornando a reintegração de posse mais 
difícil. Durante a semana, a maioria das barracas de lona, identificadas com o nome dos donos, 
fica vazia. O movimento se intensifica às 19h, quando os donos dos abrigos têm de assinar a lista 
de presença e participar de assembleia. Uma hora depois, o terreno se esvazia. Nos fins de 
semana, o local volta a ficar movimentado.  
 
O líder do MTST Guilherme Boulos diz que as ocupações devem crescer no país, agravadas pela 
crise econômica, a exemplo de São Bernardo. "É a regra das periferias urbanas: a pessoa perde o 
emprego, não tem dinheiro para o aluguel e vai para a ocupação". Boulos afirma que as habitações 
conquistadas pelo MTST são, de forma geral, em número menor do que as famílias que participam 
das ocupações. "Por isso adotamos critérios como a participação [nos protestos]. Não é 
obrigatória, mas a conquista da moradia é fruto da mobilização e da participação popular", diz. 
"Mas optamos por não cobrar pagamento das famílias, que é excludente e não razoável".  
 
O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), tem pouca interlocução com 
movimentos sociais e procura manter-se distante da ocupação, apesar de seu vice, Marcelo Lima 
(SD), morar em um prédio colado ao local (ver abaixo). A prefeitura diz, em nota, que "não é parte 
diretamente envolvida no processo" porque o terreno é particular e afirma que "não está disposta a 
negociar com o movimento de invasão". O governo afirma ter 1,98 mil pessoas na lista de espera 
de seu programa habitacional e que neste ano deve entregar 1 mil escrituras para regularização 
fundiária.  
 
A MZM diz que "aguarda a decisão judicial para que a reintegração seja realizada de forma 
pacífica". O Tribunal de Justiça suspendeu a reintegração de posse e novo julgamento deve ser 
feito no dia 2. O MTST defende a negociação com a construtora para que sejam construídas 
habitações do Minha Casa, Minha Vida Entidades. Outra opção é que o terreno seja desapropriado 
e o poder público construa casas no local. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 26/09/2017) 
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Expectativa para inflação em 2017 está abaixo do piso de 3% 
 
Na pesquisa Focus do Banco Central desta semana, mercado projeta IPCA a 2,97% no fechamento do 
ano; analistas esperam crescimento de 0,68% do PIB 

 

São Paulo - Especialistas do mercado financeiro esperam que o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial, termine este ano a 2,97%, patamar abaixo do 
piso estipulado pelo Banco Central (BC), de 3%. 
 
Há uma semana, o Relatório Focus do BC mostrava que a previsão para o indicador para 
2017 estava em 3,08%, e há um mês, a expectativa sinalizava 3,46%. 
 
Embora a queda progressiva da inflação já ocorra há certo tempo, a perspectiva baixa, se 
concretizada, deve ter impacto ainda maior no bolso dos cidadãos. 
 
"Essa inflação abaixo do piso de tolerância tem sido sistematicamente uma surpresa, e 
isso vai de fato impactar a vida do consumidor. Afeta porque sobra dinheiro no bolso, e 
alguns mercados vão começar a responder.  
 
Com isso, a sensação de alívio também será reforçada. Como temos uma capacidade 
ociosa muito grande, ainda podemos estimular a economia sem levar essa inflação para 
cima", avalia o professor de economia da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), 
João Ricardo Costa Filho. 
 
De acordo com os especialistas, o impacto nos preços deve ocorrer no processo de queda 
da inflação, e não somente quando (e se) a projeção do IPCA a 2,97% se concretizar no 
final do ano. 
 
"Quando a gente mede a inflação, vemos o que aconteceu de fato no mercado. Então 
quando medirmos a passagem da inflação de um período para o outro, quer dizer que as 
famílias já experimentaram essa queda.  
 
É claro que tem diferença entre o consumidor sentir isso e ele achar que vai cair. Ele irá 
mudar essa expectativa quando perceber, sistematicamente, que os preços estão mais 
baixos", continua Costa Filho. 
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Além de ajudar na vida financeira diária dos consumidores e ampliar as suas 
possibilidades, a inflação mais baixa pode auxiliar na melhora de outros indicadores. "Com 
a inflação vindo mais baixa, a taxa de juros cai também, e isso, consequentemente, 
sinaliza um crédito mais barato e maiores probabilidades de investimentos", diz o professor 
da FAAP. 
 
Ainda que não vejam a queda contínua como uma tendência geral para as próximas 
previsões, os especialistas consultados pelo DCI não observam o patamar do IPCA se 
distanciando do piso estipulado pela autoridade monetária. "A inflação está bem ancorada. 
E já pode ser próxima dessa previsão do ponto mínimo ao qual ela pode chegar, e depois, 
é provável que vá retomando um crescimento, ainda que próximo dos 3%. Isso já reflete 
na prática o consumo, e não vejo grande distorções em relação ao nível atual. As famílias 
também sentirão bastante a queda da taxa de juros para o consumidor", diz a economista 
da Coface, Patricia Krauser. 
 
Para 2018, a projeção para a inflação chegou a 4,08%, ante 4,12% há uma semana e 
4,20% há um mês. 
 
PIB e juros 
 
O Focus de ontem mostrou também revisão na projeção de crescimento no Produto 
Interno Bruto (PIB) do País para 2017: +0,68%. Na última semana a previsão era de 0,60% 
e há quatro semanas estava em 0,39%. Para 2018, a perspectiva também cresceu 
ligeiramente de 2,20% há uma semana, para 2,30% nesta. Há um mês, os especialistas 
consultados esperavam incremento de 2,00% no PIB do ano que vem. 
 
"Isso pode significar, sim, uma consolidação da recuperação econômica. É muito positivo, 
temos um ano que começou ruim e vai fechar melhor. A tendência é que a velocidade da 
economia também deva aumentar", aponta o professor da Escola de Economia de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP), Joelson Sampaio. 
 
Já as perspectivas em relação à taxa básica de juros (Selic), divulgada pela pesquisa do 
BC, foram mantidas em 7% tanto para este ano, quanto para o próximo, um intervalo de 
estabilidade considerável. "Para o final do ano que vem ainda é muito incerto cravar isso 
[estabilidade]. Pode ser que chegue a um nível mais alto por conta do cenário político com 
as eleições, mas não chega a ser um erro continuar a 7%", explica Patricia Krause. 
 
Gabriel Proiete de Souza 

 
(Fonte: DCI – 26/09/2017) 
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Emprego no Centro-Oeste atinge níveis pré-crise; no Nordeste, 
só piora 
 
Supersafra criou movimento em cadeia no Centro-Oeste e fez a população ocupada aumentar em 17 
mil entre o 1.º trimestre de 2015 e o 2.º trimestre deste ano; no Nordeste, crise da indústria fez esse 
número cair 1,9 milhão no período 

 
Douglas Gavras, enviado especial, O Estado de S.Paulo 

CABO DE SANTO AGOSTINHO (PE) - Apesar de o emprego dar os primeiros sinais de 
reação, o mercado de trabalho não se recupera da mesma forma em todo o País. 
Enquanto na região Centro-Oeste o total de pessoas em atividade já recuperou os níveis 
pré-crise, no Nordeste, essa trajetória vai na contramão: a queda da população ocupada 
só se aprofundou entre o primeiro trimestre de 2015 e os três meses encerrados em junho 
deste ano. 
 
Nesse período, o número de pessoas com trabalho no Brasil caiu 2,4 milhões, segundo 
cálculos da consultoria A.C. Pastore e Associados, a partir da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad-Contínua). 
 
No Sudeste, a queda na indústria e na construção civil ainda impedem uma recuperação 
mais robusta no número de brasileiros ocupados. Sem depender demais de um setor 
específico, a região Sul, por sua vez, é a que já está mais próxima da retomada. Já o 
mercado de trabalho da região Norte, apesar de ter registrado queda no número de 
ocupados na indústria e também ser dependente de investimentos, tem números melhores 
que os dos Nordeste – uma queda amortecida, em partes, por resultados positivos na 
indústria extrativa. 
 
A região que mais chama a atenção positivamente, no entanto, é o Centro-Oeste. A 
população ocupada no segundo trimestre superou em 17,1 mil a do primeiro trimestre de 
2015, quando o País começou a ter redução no número de ocupados. A supersafra gerou 
um movimento em cadeia na região, que aumentou as contratações não só na 
agropecuária, mas também no setor de serviços. Lá, esse foi o segmento que puxou o 
número de ocupados para cima nos últimos três meses, com 149 mil a mais trabalhando 
desde 2015. Mato Grosso está atraindo mão de obra até de outros Estados. 
 
“A agropecuária, mais dinâmica no Centro-Oeste, teve um desempenho tão positivo que 
ajudou a recuperar o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre e acabou gerando 
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renda e afetando a região como um todo”, analisa o professor da FEA/USP Hélio 
Zylberstajn. 
 
Ao mesmo tempo, o Nordeste ainda amarga a maior perda de pessoas ocupadas e é a 
única região sem ter dois trimestres seguidos de queda no desemprego.  
 
Entre 2015 e junho, a queda da população ocupada nos Estados nordestinos foi de 1,9 
milhão – reflexo da crise da indústria e da escassez de investimentos. 
 
Retrato da crise.  
 
O município de Cabo de Santo Agostinho é um retrato da situação precária do emprego na 
região: está entre as cidades do Nordeste que mais perderam postos de trabalho entre 
janeiro e agosto deste ano.  
 
Foram 2.449 postos a menos nesse período.  
 
A cidade divide com a vizinha Ipojuca a sede do conjunto que reúne porto, empresas, 
estaleiros e a refinaria de Abreu e Lima. 
 
O município, que atraía mão de obra de outros Estados, hoje sofre com a falta de previsão 
para a construção da segunda fase de Abreu e Lima, com investimento estimado em mais 
de R$ 3 bilhões, e com o fim dos contratos para a construção de navios.  
 
Em frente à antiga prefeitura, onde os recém-chegados logo conseguiam trabalho, os 
moradores agora disputam uma vaga temporária – a maioria volta para casa sem nada. 
 
“No Nordeste, levou mais tempo para que a crise econômica se refletisse no emprego. 
Enquanto o emprego no Sudeste e no Sul já começava a desacelerar no fim de 2014, no 
Nordeste, crescia.  
 
A demora para reagir agora faz parte do ciclo econômico”, diz Fernando Holanda Barbosa 
Filho, do Ibre/FGV. 
 
Segundo ele, parte do cenário se explica pela queda dos investimentos públicos e da 
transferência de renda.  
 
“A base eleitoral da chapa vencedora em 2014 estava no Nordeste, e a política de 
deslocar recursos foi suficiente para ganhar a eleição. O ajuste veio na forma de alta do 
desemprego e demora para recuperá-lo.” 
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Mercado de trabalho 
Supersafra impulsiona emprego no Centro-Oeste; Nordeste vai na contramão 

 

 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 26/09/2017) 
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Indústria nacional não planeja voltar a expandir fábricas em 2018 
 

Ainda com forte ociosidade, a maior parte da indústria não deverá retomar os 
investimentos em capacidade produtiva no próximo ano -mesmo com a perspectiva de 
uma melhora das vendas, segundo executivos e entidades. "Temos disponibilidade 
suficiente para comportar um aumento de demanda até 2019 ou mesmo 2020", afirma 
Thierry Fournier, presidente do grupo Saint-Gobain no Brasil, na Argentina e no Chile. O 
perfil dos aportes -que, em 2016 e 2017, se restringiram a modernizações e melhorias de 
eficiência das fábricas-, deverá se manter no próximo ano. "Os investimentos em 
atualizações nunca param, especialmente nas multinacionais que fazem lançamentos 
globais. Expansões, porém, não estão no radar", diz Humberto Barbato, presidente da 
Abinee, do setor eletroeletrônico. 

A ociosidade da indústria no país está em 35%. Se consideradas apenas as grandes 
empresas, a taxa cai para 30%, segundo Renato Fonseca, da CNI (confederação da 
indústria). O índice era de cerca de 20% em 2011. Uma expansão deverá ocorrer em 
alguns segmentos, como nas indústrias que fornecem ao agronegócio e no setor 
farmacêutico, avalia o executivo da Saint-Gobain. A queda da taxa de juros deverá ser um 
fator determinante para o aumento dos investimentos, afirma José Velloso, presidente-
executivo da Abimaq, que reúne fabricantes de equipamentos. "O ritmo atual de redução 
dos juros, porém, não será suficiente para justificar uma expansão da produção em 2018", 
diz ele. O setor de máquinas registra a pior taxa de ocupação, segundo a CNI. 

 
 
(Fonte: Folha de SP – 26/09/2017) 


