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Emprego recua
pelo segundo
mês no estado
Saldo entre admissões e desligamentos foi de -807
postos com carteira assinada em abril, o menor entre
todas as unidades federativas, e de -6.091 em março

P

ernambuco teve saldo negativo na geração de empregos formais pelo segundo mês consecutivo. Em abril, segundo informações divulgadas
ontem pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o estado fechou 807 vagas mais vagas do que
criou. Ao todo, houve 40.145 contratações e os 40.952 desligamentos. Foi o segundo mês consecutivo de recuo. Em março, o saldo ficou em -6.091 vagas, o pior
do ano, com números positivos
em janeiro (495) e fevereiro (809).
Além de Pernambuco, Alagoas
apresentou recuo em, de -181 va-

gas. O crescimento do emprego
nos dois estados nordestinos seguiu tendência contrária à do Brasil. No período, o país teve uma
taxa variação positiva de empregos de 0,48%. Foram 1.854.557 admissões e 1.657.591 desligamentos, resultando em um saldo de
196.966 vagas. Pernambuco e
Alagoas anotaram, respectivamente, taxas de -0,06% e -0,05%.
Dois municípios, Sirinhaém e
Vitória de Santo Antão, na Mata Sul contribuíram bastante
para a estatística do estado. O
de Sirinhaém foi de -2.328, enquanto o de Vitória, -947 vagas.
No geral, 66 dos 184 dos muni-

Queda no
emprego, em
Pernambuco,
é puxada pelo
segmento
industrial
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cípios pernambucanos tiveram
saldos negativos de emprego.
Quatorze municípios registraram saldo zero quando computados novos contratos e demissões. Os outros 114 abriram mais
vagas do que fecharam, a exemplo do Recife, com saldo de 1.829.
O resultado de abril fez Pernambuco encerrar o primeiro
quadrimestre de 2022 com um
saldo negativo de 6.939 postos

de trabalho formais. No ano passado, neste mesmo período, Pernambuco acumulava um saldo
positivo de 6.184 vagas geradas.
Neste ano, a queda é puxada pela indústria, que encerrou 14.192
vagas. De acordo com a Agência
Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - Condepe/Fidem, o setor registrou uma
retração de 6,6% durante o primeiro trimestre deste ano.

Os outros segmentos que mais
demitiram do que contrataram
foram a agropecuária e o comércio, com o fechamento de 6.619
e 2.645 vagas, respectivamente.
Enquanto isso, o setor de construção foi o que mais gerou vagas de emprego em 2022, 13.547.
No acumulado do ano, o desempenho do estado é o segundo pior do Nordeste, à frente de
Alagoas que fechou 14.105 vagas.

SÃO FRANCISCO

Vale vive a maior crise em 15 anos
Os produtores rurais do Vale
do São Francisco, no Sertão do
estado, enfrentam a pior crise
dos últimos 15 anos. A avaliação da categoria, segundo nota oficial divulgada ontem pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina (SPR), é de que
o setor corre risco de colapso
se o governo federal não intervir no quadro.
Para o SPR, a situação resulta
da soma de vários aspectos econômicos com o prejuízo estimado em R$ 80 milhões por conta das fortes chuvas registradas
de dezembro do ano passado a
abril deste ano. Os produtores
rurais se queixam do aumento
dos preços dos insumos agrícolas, do frete marítimo, de cons-

tantes quedas de energia e da
demora em restabelecer o fornecimento em muitas propriedade, além dos altos custos para cobrir e drenar as áreas de
plantio para reduzir os danos
do excesso de chuva.
Crise dos produtores
rurais é resultado de
perdas com chuvas e alta
dos insumos agrícolas
e do frete marítimo
“Para se ter uma ideia do aumento dos custos de produção,
os insumos, a exemplo de fertilizantes e defensivos, acumularam altas que superam, em
muitos casos, até 100%”, pon-

tuou o presidente do sindicato, Jailson Lira. Ele frisa o aumento acima de 60% nos preços do frete marítimo comparado aos valores de 2020. O serviço de embarque que custava
US$ 4,5 mil passou para US$
5,8 mil e projeção é que chegar a US$ 9,7 mil na safra do
segundo semestre.
A preocupação dos produtores
é que o agravamento do quadro
pode levar ao colapso do setor,
responsável por cerca de 100
mil empregos diretos e uma
movimentação anual avaliada em R$ 2,21 bilhões nos mercados internos e externos. Em
2021, o Vale exportou cerca de
245 mil toneladas de mangas
e 75,1 mil toneladas de uvas.

