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Bahia cria 16,9
mil novos
empregos
em setembro
CAGED A Bahia apresentou saldo positivo de
16.923 novos postos com carteira assinada
em setembro, uma variação de 1,02% em relação a agosto. O número é o resultado da diferença entre as 50.696 contratações e os
33.773 desligamentos informados pelas empresas ao Ministério da Economia no mês
passado. No acumulado do ano - entre 1º de
janeiro e 30 de setembro - , o estado perdeu
32.515 vagas formais, queda de 1,9% na
comparação com o mesmo período do ano
passado. O saldo negativo é fruto de 373.053
admissões face a 405.568 demissões.
Em Salvador, o saldo também foi positivo
em setembro, de 4.037 postos: 14.672 admissões contra 10.635 demissões; variação de
0,74% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, contudo, a capital baiana
tem saldo negativo de 17.154 (116.038 con-

tratações e 133.192 desligamentos), uma variação negativa de 3,04% em relação
ao mesmo período de 2019.
Vaga formal é aquela em
que o emprego é registrado
em carteira e garante ao trabalhador acesso a direitos como ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e a
férias remuneradas, por
exemplo. O posto formal
também garante ao governo
arrecadação para o sistema
previdenciário e ao próprio
FGTS, que financia obras de
infraestrutura, entre outras.
Em 2020, a Bahia é o estado
Mil novos
da região Nordeste com maior
postos
perda de postos formais. Em
foram
segundo lugar está Pernam
criados
buco, com saldo negativo de
em todo
28.963 vagas. Entre os nove
o país,
estados da região, apenas o
segundo
Maranhão apresenta saldo
dados do
anual positivo: 13.033 contraCadastro
tações
a mais que as 101.372
Geral de
demissões
registradas entre
Emprego e
Desemprego janeiro e o mês passado.
Os números fazem parte do
Cadastro Geral de Emprego e
Desemprego (Caged), divul-

313,5

gado ontem pelo Ministério da
Economia. Nacionalmente, o
mercado de trabalho registrou
em setembro o terceiro mês
consecutivo de recuperação
no emprego formal. Houve a
abertura líquida de 313.564
vagas com carteira assinada
em setembro. O resultado de
setembro decorreu de
1.379.509 admissões e
1.065.945 demissões.
O mercado financeiro já
esperava um novo resultado
positivo. O desempenho do
Caged em setembro ficou acima do intervalo das estimativas de analistas consultados
pelo Projeções Broadcast. As
projeções eram de abertura
líquida de 140.000 vagas a
criação de 301.551 vagas em
setembro, com mediana positiva de 230.000 postos de
trabalho. Nos quatro meses
de auge da pandemia de covid-19, o Caged registrou
1,595 milhão de demissões líquidas. Já entre julho e setembro, 697.296 postos formais foram recriados, uma
recuperação de 43,73%.

ÍNDICE CONFIANÇA SERVIÇOS APRESENTA ALTA

ATIVIDADE DA INDÚSTRIA PAULISTA SOBE 8,1%

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS O Índice de Confiança de Serviços, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), avançou
2,9 pontos em agosto, para 87,9 pontos. Embora seja a quinta
alta consecutiva, há desaceleração do indicador desde julho,
quando a confiança dos serviços havia avançado 11,2 pontos.
Já em agosto, a alta foi de 6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice apresenta alta de 5,4 pontos.
De acordo com Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE,
apesar de manter a trajetória ascendente, a confiança do setor de serviços mostra ritmo desigual entre os seus seguimentos. Além disso, enfatizou que o índice permanece abaixo do patamar pré-pandemia.

FIESP As vendas da indústria de transformação do estado de
São Paulo avançaram 8,1% entre agosto e setembro, compondo uma alta de 3,33% no terceiro trimestre, em comparação com o segundo trimestre do ano. As informações foram divulgadas ontem pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que considerou a série com ajuste
sazonal.
Na comparação com o nível pré-pandemia, considerando
fevereiro de 2020, as vendas reais ficaram 14,4% maiores em
setembro. As horas trabalhadas na produção cresceram 2,1%
em setembro ante agosto, e avançaram 22,4% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre.

REDUÇÃO DO AUXÍLIO
E INFLAÇÃO
DERRUBAM VENDAS
SUPERMERCADOS A disparada da inflação dos alimentos e o corte pela metade do
auxílio emergencial recebido
por 65 milhões de brasileiros
já reduziram em até 10% as
vendas das redes de atacarejos nas últimas semanas. Nos
supermercados o movimento se repete. “Este mês todo
mundo está chiando porque
a venda caiu muito”, afirmou o diretor de mercado da
Associação Paulista de Supermercados (Apas), Omar
Assaf. A freada era previsível
por causa da redução do auxílio emergencial de R$ 600
para R$ 300 desde setembro.
No entanto, esse movimento
de queda nas vendas ganhou
força com a escalada de preços da comida, que continua. Em outubro, a prévia da
inflação, medida pelo Índice
de Preços ao Consumidor 15 (IPCA-15) atingiu 0,94%.
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Maiores altas:
carne bovina
(4,83%), óleo de
soja (22,34%),
arroz (18,48%)
e leite (4,26%)
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13º salário deve
ter impacto de
R$ 208 bi na
economia
FIM DE ANO O pagamento do
13º salário aos trabalhadores
brasileiros injetará R$ 208
bilhões na economia ao fim
deste ano, calculou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O montante é 5,4% menor
que o total pago em 2019, já
descontada a inflação do período. A queda é a mais
acentuada da série histórica
do levantamento, iniciado
em 2012.
Segundo o economista Fabio Bentes, responsável pelo
levantamento da CNC, o valor da gratificação será afetado pela deterioração do
mercado de trabalho, a suspensão temporária de contratos e a redução da jornada
de trabalho. Em 2019, o pagamento do 13º salário tinha
totalizado R$ 216,2 bilhões.
O valor médio pago em
2020 ficará em R$ 2.192,71,
um recuo de 6,6% ante os R$
2.347,55 recebidos em 2019.
Os Estados de São Paulo (R$
61,5 bilhões), Rio de Janeiro
(R$ 22,3 bilhões), Minas Gerais (R$ 20,2 bilhões) e Rio
Grande do Sul (R$ 14,9 bilhões) concentrarão mais da
metade do 13º salário a ser
recebido pelos trabalhadores
este ano.
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