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1. AMREC: O MÊS DE JULHO 

Foram criados apenas 124 novos empregos celetistas no mês de junho 

na Amrec. Resultado inferior ao verificado no mesmo mês do ano passado, 

quando foram gerados 219 empregos formais, ou seja, uma queda de 

aproximadamente -43% na geração de empregos. Dos onze municípios 

integrantes da Amrec, três apresentaram saldo negativo em julho de 2012, ou 

seja, os desligamentos superaram as admissões. Conforme se verifica na 

tabela a seguir: 

 

Criciúma (+84), Morro da Fumaça (+44) e Orleans (+39) foram os 

municípios que apresentaram os melhores resultados na geração de empregos 

no mês de julho na Amrec. Estes resultados amenizaram a queda na geração 

de empregos de Cocal do Sul (-93), Siderópolis (-35) e Nova Veneza (-27).  

 

Total

Cocal do Sul -93 

Criciúma 84

Forquilhinha 37

Içara 27

Lauro Muller 1

Morro da Fumaça 44

Nova Veneza -27 

Orleans 39

Siderópolis -35 

Treviso 22

Urussanga 25

Amrec 124

Fonte: Ipese a partir dos dados do CAGED - MTE 

Saldo de emprego na Amrec

jul/12
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1.1 EMPREGOS POR SETOR EM JUNHO 

Os setores da região que registraram os melhores saldos de emprego em 

junho deste ano foram:  

 

Estes resultados amenizaram os saldos negativos dos seguintes setores:  

 

2. DESTAQUES 

Cocal do Sul: os resultados dos últimos dois meses (junho e julho) do mercado de 

trabalho formal do município não foram positivos. No acumulado do ano existem mais 

desligamentos do que admissões (-6), este é o pior resultado para o período desde 

2006. O setor responsável pela queda na geração de empregos no município é a 

Indústria de produtos minerais não metálicos que já acumula no ano, saldo 

negativo de (-101) empregos, ou seja, no ano foram desativadas 101 vagas de 

emprego. O setor que consegue apresentar bons resultados no acumulado do ano é a 

Administração pública e autárquica que gerou (+107) empregos.  

Criciúma: gerou 84 novos postos de trabalho em julho. No acumulado do ano, 

registrou a criação de (+1.396) empregos, fazendo-o despontar como o maior gerador 

de empregos da Amrec. Entretanto, este resultado fica abaixo dos (+1.623) empregos 

criados no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, a geração de 

empregos no setor de serviços supera o da indústria. Sendo que os subsetores: 

Comércio varejista (+79);

Serviços de alojamento e alimentação (+65);

Administração técnica e profissional (+52);

Serviços médicos e odontológicos (+52) e

Indústria Têxtil do vestuário e acessórios. (+47).

Indústria do material de transporte (-21)

Construção Civil (-27);

Indústria de produtos minerais não metálicos (-52);

Ensino (-68);

Transportes e comunicações (-84).



 

 

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC 

Instituto de Pesquisa Socioeconômica Aplicada 

   

 
 

Rodovia Jorge Lacerda, km 4,5, Bairro Sangão – Criciúma/ SC. CEP: 88805-350 
Fone: (48) 3444-3710 – e-mail: ipese@unesc.net 

 

Serviços de alojamento e alimentação (+376); Administração técnica e 

profissional (+358) destacaram-se como os maiores geradores de emprego do 

município. A indústria têxtil do vestuário e acessórios apresenta o melhor resultado 

dentre os subsetores da indústria do município com a geração de (+164) empregos no 

acumulado do ano. Fato negativo é a diminuição de postos de trabalho da Indústria 

química, que no ano acumula saldo de (-59) empregos.  

Forquilhinha: o município criou em julho 37 novos postos de trabalho. No acumulado 

do ano até julho, foi registrado o melhor saldo de empregos desde 2005. Já foram 

criados 312 novos postos de trabalho no município. Na análise entre os setores de 

atividade econômica, verifica-se que poucos setores apresentam saldo de empregos 

negativo, desta forma, sendo o maior destaque o Comércio Varejista com (-9) 

empregos no acumulado do ano. No acumulado de janeiro a julho, os setores que 

mais criaram empregos foram a Indústria têxtil do vestuário e acessórios com (+65) 

empregos, seguida pela Extrativista Mineral com (+51) novos empregos. Apesar da 

crise no setor, a Indústria de produtos alimentícios volta apresentar saldo de 

empregos positivo em julho (+18), após três meses de saldo negativo. No acumulado 

do ano, o setor gerou (+38) empregos.  

Içara: em julho criou 27 novos postos de trabalho, sendo que no ano acumula saldo 

positivo de (+195). Este resultado é melhor que o verificado no mesmo período do ano 

passado, quando de janeiro a julho foram criados (+147) empregos. Em relação aos 

setores de atividade econômica, o destaque ficou com a Indústria têxtil do vestuário 

e acessórios que gerou (+90) empregos no acumulado do ano. Do contrário, a 

Indústria Química (-61) e o Comércio Varejista (-51) foram os setores com os piores 

saldos de emprego no período. Vale ressaltar que em Içara no acumulado do ano, a 

Indústria de produtos minerais não metálicos gerou (+72) empregos, sendo este 

resultado proveniente da geração de empregos nos primeiros quatro meses do ano, 

pois julho foram criados apenas 3 novos empregos, sendo que em maio e junho 

aconteceram mais desligamentos do admissões (-15).  

Nova Veneza: apresentou saldo negativo de (-27) empregos em julho. O primeiro 

resultado negativo do ano. No acumulado de janeiro a julho, soma 319 novos 

empregos. Resultado inferior aos 380 empregos criados no mesmo período do ano 
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passado. Apesar do saldo negativo de (-22) empregos em julho, a Indústria têxtil do 

vestuário e acessórios é o setor que mais gerou empregos no acumulado do ano no 

município (+121). A Construção Civil é o setor que apresentou o pior saldo de 

empregos no acumulado do ano até julho, os desligamentos superaram as admissões 

em (-28) empregos. 

Urussanga: gerou 25 novos empregos em julho, depois de dois meses apresentando 

resultados negativos. No acumulado deste ano até julho foram criados 434 novos 

empregos no município, sendo o segundo melhor resultado da região, atrás apenas de 

Criciúma. Chama atenção os resultados negativos nos últimos quatro meses da 

Indústria metalúrgica. Este setor gerou nos três primeiros meses deste ano 114 

empregos, porém nos últimos quatro meses foram desativados 64 postos de trabalho. 

A Indústria do papel, papelão e gráfica continua apresentar resultados negativos, 

sendo que no ano, os desligamentos superam o número de admissões em 64 

empregos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


