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EMPREGO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS É A CIDADE COM O MAIOR SALDO POSITIVO NO ANO, DE ACORDO COM OS DADOS DIVULGADOS PELO CADASTRO

vale cria 2.690 vagas
em maio, afirma Caged
Trata-se do primeiro resultado positivo depois da queda de 228 empregos em abril, o único
período negativo em 2021 até o momento; no ano, o saldo é de 8.281 novos postos de trabalho
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O Vale do Paraíba registra saldo positivo de 2.690 empregos
formais em maio, como aponta o Novo Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério
da Economia, cujos dados foram divulgados nesta última
quinta-feira (1).
Trata-se do primeiro resultado positivo depois da queda de
228 empregos em abril, o único período negativo em 2021
até o momento. Com isso, o
ano acumula quatro meses
com geração de empregos e
saldo de 8.281 postos de trabalho criados desde janeiro.
É o melhor saldo de empregos para o mesmo período
desde 2010, quando a região
gerou 12.923 novos postos de
trabalho nos cinco primeiros
meses.
Também é um resultado muito melhor do que o do mesmo período do ano passado,
quando o Vale fechou 24 mil
empregos de janeiro a maio,
em razão da pandemia do coronavírus.
Neste ano, a RMVale tem saldo de 635 empregos em janeiro, 3.856 em fevereiro, 1.328
em março, corte de 228
vagas em abril e novamente saldo positivo
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é melhor do
B Oqueresultado
o do mesmo período
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empregos.
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teve corte de
B RMVale
228 vagas apenas em abril
e saldo positivo em todos
os outros meses de 2021
até agora.
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está
B Guaratinguetá
na ponta debaixo da
tabela, com perda de 178
empregos no ano, segundo
o Caged.

em maio, de 2.690.
Nos últimos 12 meses, segundo o Caged, a região aparece
com 21.203 empregos criados,
sendo 203,2 mil admissões e
182 mil desligamentos.
São José dos Campos é a cidade da região com o maior
saldo positivo no ano, com
2.773 empregos criados de

janeiro a maio. Em seguida
aparecem Caçapava (1.231),
Pindamonhangaba (1.038), Jacareí (1.021), Cruzeiro (790) e
Taubaté (738).
Guaratinguetá está na ponta
debaixo da tabela do Caged,
com perda de 178 empregos
no ano, só superada por Campos do Jordão (-225), Caragua-

203,2 437
ADMISSÕES
foram realizadas na RMVale
nos últimos 12 meses,
de acordo com os dados
divulgados pelo Caged

VAGAS
fechadas teve a cidade
de Aparecida no período,
o pior desempenho na
região até agora

tatuba (-227), Ubatuba (-416) e
Aparecida (-437).
BRASIL.

No Brasil inteiro, foram criadas 280.666 novas vagas de
trabalho formal. No período
apurado pela entidade, foram 1.548.715 admissões e
1.268.049 desligamentos.
O estoque, que é a quantidade
total de contratos de trabalho
formais ativos, em fevereiro de
2021 contabilizou 40.596.340
vínculos.
Em maio do ano passado, o
país fechou 373.888 vagas com
carteira assinada em meio ao
choque do fechamento da economia após a chegada do coronavírus ao país.
De acordo com o Caged, o
ano de 2021 registra saldo de
1.233.372 empregos, decorrente de 7.971.258 admissões e
6.737.886 desligamentos. São
38,2% a mais de admissões e
2,5% a menos de desligamentos
que o mesmo período do ano
passado, de janeiro a maio.n

