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M aíra Soares Ferreira, de 34
anos,assistenteadministrati-
va, que foi demitida de um

grande escritório de advocacia de Sal-
vador, chegou às 3h da última quarta-
feira ao atendimento no SineBahia da
AvenidaAntonioCarlosMagalhães,re-
gião nobre da capital baiana. Desem-
pregadaháquaseumanoe sabendoda
alta procura pelo posto de serviços,
Maíra levoudecasaumbanquinhopa-
ra enfrentar a longa espera de cerca de
três horas até receber uma senha de
atendimento.Comoprimeiro lugarda
fila garantido à porta do posto, Maíra
viuodia amanhecerquando, às6h, um
funcionário iniciou o atendimento.
Atrás dela já havia 135 pessoas aguar-
dando a chance de ver listas de vagas e
tentar deixar de ser mais um na esta-

tística do desemprego ou encaminhar
papelada para o seguro-desemprego.
“Agentesabequeasituaçãododesem-
prego está bem difícil em Salvador”,
disseMaíra. “Mas quero tentar me re-
colocar nomercado de trabalho.” / P.P.

P errenguebravovivetambémCé-
lioRoqueRibeiro,de51anos,de-
sempregadoemplenosofrimen-

to pela falta de oportunidades. Dizen-
do-secomexperiênciacomooperador
decaldeira,especialistaemfornobaia-
no (secagemde féculas e farinhas), ele
é também açougueiro e, nos últimos e
duros tempos, vem tentando se salvar
até comopedreiro.O faz-tudoRibeiro
contou ao Estado, na terça-feira, no
posto central do SineBahia, na Aveni-
daAntonioCarlosMagalhães, que, em
abril, retirou a última parcela do segu-
ro-desemprego recebido após ter sido
demitidoporumarededesupermerca-
dos, onde trabalhava no setor das car-
nes. “Peguei um bico na reforma de
umaescola,mastambémacabou”,con-
tou ele, com a senha P236 do posto na

mão, que atende 400 por dia, em mé-
dia. Com uma filha de 9 anos, omora-
dor do bairro Mussurunga 2, periferia
da capital, lembrou que, depois de tra-
balharpor12anosemSãoPaulo, retor-
nou à Bahia em 2007 com o sonho de

tocar a vida no Nordeste. Na passa-
gempeloSudeste,trabalhounobair-
ro de Pinheiros, na capital, foi à luta
emItuechegouabatalharemPalmi-
tal, ambas no interior paulista.
Desde que voltou para a terra na-

tal, vinha semantendoematividade
até que, no ano passado, foi ceifado
pelacrise.“Maseutenhotrêsprofis-
sões”, argumentounoSine,naespe-
rançadequeaqualificaçãolhegaran-
tissenova chance. “Vamos veroque
eu consigo aqui”, disse, pouco antes
deseratendidonopostodogoverno
da Bahia.
Amuado pela situação, explicou

aindaqueenfrenta opreconceitoda
idade. “Aqui estão dizendoque eu já
sou velho, que para mim fica difícil
uma vaga. Mas eu não desisto”,
emendou.Ele ficoupoucosminutos
no guichê 11, de onde saiu às 13h30.
“Disseramquehoje não temnenhu-
mavaga”,relatou,aindacomacartei-
ra de trabalho na mão. “Vou conti-
nuar batendo biela por aí.” / P.P.
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Enfrentaraangústiadodesempre-
go em uma fila de desocupados
de madrugada diante do posto

deserviçosComércionoCentrodeSal-
vador,apoucasquadrasdofamosoEle-
vadorLacerda,o íconeturísticobaiano,
estávirandorotina.Naregiãometropo-
litana de Salvador, o IBGE calcula em
18,4%ataxa regionaldedesocupação, a
mais alta das seis áreas pesquisadas no
primeirotrimestredoano. Isolada,Sal-
vador é a capital do desemprego, com
taxade 17,4%dedesocupação. Estudos
mostram ainda que a situação só piora
desde fevereiro nummercado regional
de trabalho que já teve dias de ouro ao
registrar,em2012,taxade5,7%(dezem-
bro), colada namédia nacional (4,6%),
um paraíso que beirou o pleno empre-
go.Mas amoleza acabou.
Na última terça-feira, com o cartão

postaldacidade iluminadopelascores
vermelho e verde logo ali adiante, o
pintor Silvio Cesar Silva Carvalho, de
42 anos, e o irmão, o segurança ou co-
bradordeônibus(seoempregadorpre-
ferir),LuisCláudio, de40anos, ambos
desempregados, moradores da Lapi-
nha, chegaram ao posto do Comércio
para renovar a carteira de trabalho e
pesquisarvagas–eram22h.Dormindo
na calçada sobre papelão, viram che-
gar, às 2h45, o terceiro da fila, o opera-
dor de tráfego de barcasGilmar da Sil-
va,de46anos, comosdocumentospa-
ra conseguir o seguro-desemprego.

Dispensado da empresa que faz as
travessias do continente para a canta-
daIlhadeItaparica,Silvateveadispen-
sahomologadana semanapassadade-
pois de 2 anos e 9 meses de serviço.
“Mais ou menos uns 80 foram para a
rua”,contou.Com53anos,semempre-
go fixo desde os 50, Carlos da Concei-
ção Marques era o seguinte na fila.
Aguardavapara tentar “fazer apesqui-
sa”.DepoisdeleestavaAlessandrodos
Santos, de 27 anos, ajudante de cami-
nhão–quenemcomtrês anosdededi-
cação à empresa de um parente esca-
pou do corte. “A desculpa é sempre a
crise”,atalhouAlineMendonçaFiguei-
redo,de32anos,engrossandoafilaain-
da no escuro, acompanhada do mari-
do.Vendedoradeequipamentosindus-
triais em uma cadeia de três lojas, Ali-
ne chegou ao local por volta das 4h30
para pedir o seguro-desemprego.
Eram 5h, ainda noite na rua – e os

primeirosônibuscomeçavamadescar-
regar passageiros na Avenida da Fran-
ça –, quando a luz da lateral do prédio
do Instituto doCacau, que abriga uma
central de serviços tipo Poupatempo,
foi apagada. Na calçada, crescia a fila
dos sem-trabalho, de um lado, e dos
quepretendiamfazerourenovaroRG,
do outro. Eles ainda aguardariam no
breuda ruaqueasportasda repartição
fossem abertas às 5h20. Lá dentro, no
primeiro andar, enfileiraram-se de
olho nos painéis de senhas torcendo
para não serem vítimas dos temidos
alertas dos funcionários, que frequen-
temente avisam aos presentes que “o
sistema caiu”, falha que prolonga a es-
pera por uma vaga.

Socorro. No bairro Periperi, aglome-
rado de favelas à beira-mar na perife-
ria, outro centro de atendimento tem
sala para os primeiros socorros para
desempregados.Osolbaianodomeio-

dia queimava a moleira na praia e nas
calçadasquandoogerentedopostoex-
plicouqueamédiadepesquisasdeem-
pregos chega a 70 pessoas por dia. É
comumtambémelesatenderemainda
45 a 50 pessoas, com senhas distribuí-
das às 6hna fila, embuscade autoriza-
ção para receber o seguro-desempre-
go. “Tá todo mundo desempregado”,
disse um homem de cerca de 50 anos,

contandoque foidemitidodiasatráse
que aguardava no posto para pedir o
dinheiro do seguro. “A firmamandou
emboramais de 150.”
O desemprego que engasga o ho-

memque não quer nem ser identifica-
doassusta tambémopedreiroGuaraci
Vidal, de 38 anos. Na manhã da terça-
feira, ele encaminhava apapeladapara
receber o seguro-desemprego no pos-
to de atendimento do Sine no Shop-
ping Liberdade, no bairro de igual no-
me, zona popular de Salvador. Tendo
entrado na estatística dos desocupa-
dos havia dez dias, contou que mora
comamãe,aposentada,umairmãeum
sobrinho, Natan, de 29 anos, que tam-
bémprocura trabalho. “A gente só ou-
ve falar que é a crise”, disse Vidal ao
deixarasaladosegundoandardagale-
ria na Estrada da Liberdade, periferia
deSalvador.Opostoatende emmédia
45 pessoas por dia com hora marcada
para consultas de emprego, emissão
decarteiraseoutrosserviçospúblicos.
De acordocomocoordenador esta-

dual da Pnad Contínua do IBGE, Ma-
teusBastos, odestaquenocasodaBa-
hia noprimeiro trimestre é que “onú-
mero de ocupados teve uma queda de
381mil pessoas em relação aomesmo
trimestre de 2015 (menos 5,7% do to-
tal de ocupados)”. Segundo o pesqui-
sador,nomesmoperíodo,oEstadode
São Paulo perdeu 219mil.
Bastos ressaltou que a queda se con-

centranaindústria(menos215mil)ena
construção (menos 73 mil). Ele expli-
couque“a indústriadaBahia, emparti-
cular, é relativamente concentrada na
regiãometropolitanadeSalvadoreque
épossívelqueadiminuiçãodevagas te-
nhaafetadopessoasquetrabalhamfora
dacapital,masmoramnacidade.
Habituadoàtarefadeconferir infor-

maçõesdedesempregonosetorpriva-
do, ele acrescentou que também no
setor público há reflexos dos cortes.
Bastosargumentouquenemotimedo
IBGE está imune e disse que vai per-
derquatroauxiliaresquefazemaspes-
quisas de campo sobre desemprego.
Os contratos do IBGE na Bahia não
serão renovados.

l O supervisor da Pnad Contínua de Sal-
vador, Mateus Bastos, disse que um dos
grupos mais afetados pelo desemprego
foi o dos jovens de 14 a 17 anos. “O im-
pacto é bem forte nessa faixa”, afirmou.
Para Bastos, a situação poderá repercu-
tir, por exemplo, nas taxas de evasão
escolar da capital baiana. A taxa de pro-
cura de emprego subiu de 54,5% para
75,6%, enquanto em São Paulo variou de
26,6% para 54,2%, na comparação tri-
mestral.

Outro aspecto que o pesquisador des-
tacou é que em cada vaga perdida – e a
redução de renda que vem a reboque –
ocorre uma reação nas famílias que de-
semboca em mais pressão sobre o siste-
ma. Os mais jovens começam a procu-
rar trabalho. Essa realidade, segundo
ele, já vinha sendo notada nas pesquisas
desde 2014. “Houve um desarranjo no
mercado e temos oito trimestres sem
recontratações”, disse Bastos. Segundo
ele, os números apontam a dificuldade
com o planejamento das empresas e
oscilam perto do pico tendo chegado ao
máximo (17,4%) sem descer como costu-
mava acontecer nos períodos de maior
oferta de emprego, como o Natal.
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Retração leva jovens
ao mercado mais cedo
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Vídeo. Veja como é a fila do
seguro-desemprego em Salvador
estadao.com.br/e/salvador

23,4%
é a taxa de desemprego de abril na região
metropolitana de Salvador, aponta pesquisa

Idade. Estão falando que já sou
velho, disse Célio Roque Ribeiro
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Salvador. Posto doSalvador. Posto do
SineBahia: pesquisaSineBahia: pesquisa
de vagas e busca dede vagas e busca de
seguro-desempregoseguro-desemprego

Na Bahia, ocupação caiu 2,5%
no primeiro trimestre, ante
igual período de 2015, e
as filas em busca de emprego
varam a noite em Salvador

MADRUGADA DE ANGÚSTIAS
NA CAPITAL DO DESEMPREGO

P araacoordenadoradaPesqui-
sa de Emprego e Desemprego
da Região Metropolitana de

Salvador (PED-RMS), AnaMargaret
Simões, pesquisadora do Dieese, o
quadrododesempregonaáreadaca-
pital baiana, mostrado também nas
pesquisas daPnadContínua, vemse
agravandodesdeofimde2014,masa
situação tornou-se ainda mais dra-
mática nos últimos trêsmeses.
Emabril, aPEDapontouuma taxa

de desemprego de 23,4% da Popula-
ção Economicamente Ativa (PEA)
na região, resultado que mostra um
retrocessodeumadécadanomerca-
do – desde julho de 2007, a taxa não
alcançava essa marca. Houve um
crescimento de 2,1 pontos porcen-
tuais emapenas ummês –março re-
gistrou 21,3%. De acordo comos da-
dosdoPED-RMS,abril registrou439
mildesempregados, 44mil amaisdo
quenomês anterior.Houveumcor-
te de 18 mil vagas e um crescimento
da PEA de 26mil pessoas.
Os setores de comércio, repara-

ção de veículos (com menos 10 mil
postos) e da construção (com redu-
çãode 8mil vagas) puxaramaoferta
de empregos para baixo. O pico dos
desocupadosnaRMS, segundoo es-
tudo, que soma desemprego aberto,
desempregoocultoportrabalhopre-
cário,maisodesempregoocultopor
desalento, ocorreu em2003 quando
amediçãobateunos 30%da forçade
trabalho. Amédia atual de tempode
um desempregado procurando tra-
balhoéde50semanas,“oquechama-
mos de desemprego de longa dura-
ção”, explicou a pesquisadora. “Te-
mos uma crise agravada por falta de
investimentos, aumento dos juros e
crise política”, disse. / P.P.

‘CHEGUEI ÀS 3H NA
FILA. ESTÁ DIFÍCIL
CONSEGUIR VAGA’

Longa espera O faz-tudo

‘DISSERAM QUE
HOJE NÃO TEM
NADA PARA MIM’

439 mil
pessoas estão desempregadas na região
metropolitana de Salvador
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Fila. Maíra Soares Ferreira
madruga para garantir lugar
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