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

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

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

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

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

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

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

O saldo líquido de emprego do Estado do Ceará 
foi de 2.266 negatitvo em abril de 2016.Desta 

forma, houve uma queda de -0,19% no estoque 
de postos de trabalho em comparação com o 

mês de março.

Em abril, o Nordeste obteve uma redução de 
25.992 postos de trabalho. Por mais um mês 

consecutivo, todos os estados da região 
registraram saldos negativos na geração de 

emprego nesse mês.  Alagoas (-7.102) e 
Pernambuco (-5.255) continuam registrando os 

piores desempenhos.

A Região Metropolitana de Fortaleza apresentou, 
em abril, um saldo negativo de 1.409 postos de 

trabalhos formais. Mais da metade dos  postos de 
trabalhos  fechados no Ceará ocorreu na própria 

Região Metropolitana.

No Estado do Ceará, o setor do Comércio  
apresentou o pior resultado dentre os setores, 

com saldo negativo de 1.519. Em seguida 
aparece Construção Civil com saldo negativo de 

889. Enquanro o setor de Serviços encerrou o 
mês de abril com saldo positivo de 1.185 

empregos.

A Indústria de minerais não -metálicos registrou 
saldo negativo de emprego de 374, no mês de 

abril. A Industria de alimentos e bebidas 
apresentou redução de 261 postos de trabalho. 

Enquanto que a  Indústria de material elétrico e de 
comunicações gerou 296 novas vagas de 

emprego no mês de abril.

Pela primeira vez no ano de 2016 Fortaleza não 
registrou saldo negativo de emprego, 

apresentando um tímido saldo de 8 empregos. 
Caucaia (-425) e Sobral (-237) registraram os 

piores resultados. 

No mês de abril a atividade  de Imovéis e Valores 
mobiliária registrou saldo positivo de 801 

empregos. Serviço de alojamento e alimentação 
(-236), peli terceiro mês consecutivo , registrou o 

pior desemepenho. 
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BREJO SANTO BARBALHA BOA VIAGEM QUIXERAMOBIM TIANGUA FORTALEZA SAO GONCALO DO
AMARANTE
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