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CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS
(CAGED) PARA O MÊS DE SETEMBRO

Setembro - 2021

No mês de setembro de 2021, o estado do Paraná ficou em 7º colocação no
ranking das unidades federativas,  com um saldo de 15.059 empregos formados,
sendo 131.608 trabalhadores admitidos e 116.549 contratos de trabalho encerrados.

Os  principais  setores  do  mês  de  setembro  de  2021  foram  o  setor  de
Comércio;  reparação de veículos automotores e motocicletas,  com 4.633 postos
criados,  Indústria  geral,  com  saldo  de  3.336  postos  abertos  e  Informação,
comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas,
com 2.258 novos postos. O setor de Alojamento e alimentação teve 1.660 postos, o
de Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e
serviços sociais registrou 1.554 postos, Transporte, armazenagem e correio teve
807 novos postos de emprego, Outras Atividades de Serviços registrou 451 postos,
Construção registrou 434, Artes, Cultura, Esporte e Recreação com 371, Serviços
domésticos com 1 e,  por  fim,  Agricultura,  pecuária,  produção florestal,  pesca e
aquicultura registrou um saldo de -446 novos empregos.

Os 10 municípios com maior saldo no estado nesse mês foram Curitiba, com
2.911 postos, Maringá, com 1.014 novos postos, Londrina, com 886 postos, Foz do
Iguaçu, com 719 postos, Cascavel, com 676 postos, São José dos Pinhais, com 562
postos, Toledo com 424 postos, Francisco Beltrão, com 403 postos, Fazenda Rio
Grande com 399, e Colombo, com 398 postos criados.

Os 5 municípios com piores saldos foram Ortigueira, com -652 novos postos,
Marumbi, com -103 novos postos, Quatro Barras, com -100 novos postos, Astorga,
com -83 novos postos e Palotina, com -76 novos postos.
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