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Saldo líquido do emprego formal gerado no Ceará - Julho/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado no Ceará e RMF -  Julho/2016

Os dez maiores saldos líquidos de emprego formal gerados nos municípios cearenses -  Julho/2016

Saldo líquido do emprego formal gerado no Nordeste -Julho/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado por setor - Ceará - Julho/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. - Ceará - Julho/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores de Serviço - Ceará -  Julho/2016

O emprego do Estado do Ceará apresentou um 
saldo liquido negativo de 4.677 em julho de 

2016.Desta forma, houve uma queda de 0,40% 
no estoque de postos de trabalho em 

comparação com o mês de junho.

Em julho, o Nordeste obteve uma redução de 
94.724 postos de trabalho. Bahia (-7.285) e 

Ceará (-4.677) foram os estados que  
apresentaram os piroes resultados.  Maranhão 
(214)e Rio Grande do Norte (2) foram os únicos 

que registraram saldo positivo.

A Região Metropolitana de Fortaleza apresentou, 
em  julho, um saldo negativo de 4.780 postos de 

trabalhos formais. 

No Estado do Ceará, o setor de Serviços   
apresentou o pior resultado dentre os setores, 
com saldo negativo de 1.995. Em seguida está  
Construção civil, com saldo negativo de 1.556. 

Apenas os setores da Agropecuária (436) e 
Extrativa mineral (9) encerram o mês de julho 

com saldos positivos.

A Indústria mecânica  registrou saldo negativo de 
emprego de 322, no mês de julho. A Industria de 

minerais não-metálicos (-217) e Indústria de 
alimentos e bebidas (-128) tambem apresentaram 
redução nos  postos de trabalho. Enquanto que a  
Indústria de materail eletrônico (59) e industria de 

papel e gráfica  (31) registraram um pequeno 
aumento no saldo de emprego  mês de julho.

Em julho, Fortaleza registrou saldo negativo de 
3.065 empregos. Caucaia (-506) e Maracanaú (-

447) também registraram saldos negativos. 
Enquanto Granja (202) e Itapipoca (159) foram os 

municípios que geraram mais emprego no mês de 
julho . 

No mês de julho a atividade  Com. e 
administração de imóveis e serviçis técnicos 

registrou saldo negativo de emprego de 1.480. 
Enquanto que Seviços médicos, ondontológicos 
(27) e serviços de alojamento e alimentação (7) 

registraram saldos positivos. 
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