EMPREGO CONTINUA CRESCENDO EM SÃO CARLOS

EMPREGO MANTÉM TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO EM SÃO CARLOS
O emprego com carteira assinada em São Carlos apresentou variação positiva de 0,73%, com
saldo de 467 postos de trabalho em outubro. Os dados fazem parte do levantamento mensal
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e
Emprego.
Entre janeiro e outubro os dados sobre emprego mostram a tendência de crescimento da oferta
de trabalho na cidade. No período, as pesquisas apontam variação positiva de 0,98%, com
saldo de 621 vagas. Emerson Domingues, secretário do Trabalho, Emprego e Renda, aposta
que a oferta de trabalho deve fechar o ano com crescimento de até 2,5%. “A reação de
contratação de mão de obra começou no segundo semestre e manteve o crescimento”, avalia.
O Ministério do Trabalho e Emprego informou hoje que em outubro foram gerados no país
230.956 novos postos de trabalho, aumento recorde de empregos com carteira assinada em
relação ao mesmo período dos anos anteriores. O saldo de 2009 chega a 1.163.607 novas
vagas de emprego, ultrapassando a marca de um milhão de empregos prevista pelo ministro
Carlos Lupi desde o início do ano. Com o resultado, o Brasil alcança a inédita marca de
33.156.909 trabalhadores empregados com carteira assinada no país.
O crescimento do emprego foi recorde em cinco dos oito setores de atividade econômica do
país. A Indústria de Transformação aparece em destaque, com 74.552 novos postos de
trabalho, resultado recorde para o mês de outubro na série histórica do Caged - número 24,2%
superior ao recorde anterior, de 60.034 postos, ocorrido em 2007. O Comércio (68.516) e a
Construção Civil (26.156) obtiveram desempenho recorde para o período. A Agropecuária teve
resultado negativo (-11.569) devido à sazonalidade relacionada principalmente à entressafra no
Sudeste, porém houve expressiva melhora comparativamente à queda observada em outubro
de 2008 (-38.422).
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