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

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

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

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

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

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

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

O saldo líquido de emprego do Estado do Ceará 
foi de 1.926 negatitvo em junho de 2016.Desta 
forma, houve uma queda de 0,16% no estoque 
de postos de trabalho em comparação com o 

mês de maio.

Em junho, o Nordeste obteve uma redução de 
16.222 postos de trabalho. Piauí (101) e 

Maranhão (17) foram os únicos estados que 
não apresentaram saldo negativo no emprego.   

Bahia (-7.976) e Pernambuco (-2.877) 
registraram os piores desempenhos.

A Região Metropolitana de Fortaleza apresentou, 
em  junho, um saldo negativo de 2.760 postos de 

trabalhos formais. 

No Estado do Ceará, o setor de Construção civil   
apresentou o pior resultado dentre os setores, 
com saldo negativo de 1.770. Em seguida está  

Comércio, com saldo negativo de 1.093. Apenas 
os setores da Agropecuária (400) e Serviços 
(815) encerram o mês de junho com saldos 

positivos,.

A Indústria têxtil e vestuário registrou saldo 
negativo de emprego de 309, no mês de junho. A 

Industria metalúrgica (-143) e Indústria de 
calçados (-127) tambem apresentaram redução 

nos  postos de trabalho. Enquanto que a  
Indústria de alimentos e bebidas (413) e a 

Indústria de borracha , fumo e couro registrama 
saldos positivos de emprego no mês de junho.

Em junho, Fortaleza registrou saldo negativo de 
1.156 empregos. Caucaia (-886) e São Gonçalo do 

Amarante (-636) também registraram saldos 
negativos. Enquanto Aquiraz (253) e Aracati (145) 
foram os municípios que geraram mais emprego 

no mês de junho . 

No mês de junho a atividade  Serviços de 
alojamento e alimentação  registrou saldo 
positivo de 1.213 empregos. Enquanto que 

Comércio e administração de imóveis (-410) e 
ensino (-198) registram saldos negativos. 
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