Pará gerou quase 8 mil postos
de trabalho em 2014
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O setor de serviços foi um dos responsáveis pelo saldo
positivo de empregos formais em 2014. No ano foram criados
quase 8 mil novos postos. Os dados são do Dieese (Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos).
Mesmo com a expressiva queda na geração de empregos formais
verificada no mês de dezembro, o balanço efetuado pelo Dieese
mostra crescimento de 3,01% na geração de postos de trabalho
em todo o Estado. Segundo as análises, com base em informações
oficiais do Ministério do Trabalho, foram feitas no setor em
2014 no Pará 106.600 admissões contra 98.854 desligamentos,
gerando um saldo positivo de 7.746 postos.
No mesmo período de 2013 o setor também apresentou saldo
positivo de empregos formais, porém, foi menor que o
verificado em 2014. No período houve 106.768 admissões contra
101.370 desligamentos, gerando um saldo de 5.398 postos.
No Norte, entre janeiro e dezembro do ano passado, a maioria
dos estados apresentou saldos positivos de empregos no
comparativo entre admitidos e desligados. A exceção foi o
Amapá, que apresentou saldo negativo de 1.680 postos. No
período analisado, o Estado que apresentou a maior geração de
empregos formais foi o Pará com 7.746 novas oportunidades;
seguido do Tocantins, com 3.565; Rondônia, 2.195; Amazonas,
2.050; Acre, 1.161 e Roraima, 450.
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Ainda segundo o Dieese foram feitas em todo Norte, 286.168
admissões, contra 270.681 desligamentos, gerando um saldo
positivo de 15.487 postos de trabalho, com crescimento de
2,42% na geração de empregos formais.
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