
Tabela 1
Estoque de emprego formal em Aracaju

Setor IBGE Empregados em 31/12/01
Extrativa Mineral  629
Indústria Transformação  8.214
Serviço Ind. U.P.  2.456
Construção Civil  9.397
Comércio  16.206
Serviços  41.849
Administração Pública  52.712
Agropecuária  1.634
Outros/Ignorados  0
Total  133.097

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva
Elaboração: DIEESE



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 1
Estoque de emprego formal em Aracaju

Setor IBGE
Empregados em 

31/12/02
Extrativa Mineral 635       
Indústria Transformação 8.688       
Serviços Industriais de Utilidade Pública 2.641       
Construção Civil 9.925       
Comércio 20.004       
Serviços 42.461       
Administração Pública 56.894       
Agropecuária 1.757       
Outros/Ignorados
Total 143.005       

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Janeiro de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  2  5   -3
Indústria Transformação  221  219  2
Serviço Ind. U.P.  44  34  10
Construção Civil  854  757  97
Comércio  728  685  43
Serviços  1.143  1.167   -24
Administração Pública  10  4  6
Agropecuária  19  20   -1
Outros/Ignorados 0 0  0
Total  3.021  2.891  130

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
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Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Fevereiro de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  0  4   -4
Indústria Transformação  182  194   -12
Serviço Ind. U.P.  98  61  37
Construção Civil  773  664  109
Comércio  437  549   -112
Serviços  1.244  1.107  137
Administração Pública  0  106   -106
Agropecuária  16  63   -47
Outros/Ignorados  2  1  1
Total  2.752  2.749  3

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Março de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  0  1   -1
Indústria Transformação  310  238  72
Serviço Ind. U.P.  123  35  88
Construção Civil  648  614  34
Comércio  514  582   -68
Serviços  1.679  965  714
Administração Pública  0  14   -14
Agropecuária  12  28   -16
Outros/Ignorados 0 0  0
Total  3.286  2.477  809

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Abril de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  1  2   -1
Indústria Transformação  263  189  74
Serviço Ind. U.P.  82  65  17
Construção Civil  681  668  13
Comércio  537  500  37
Serviços  1.520  1.299  221
Administração Pública  0  0  0
Agropecuária  48  34  14
Outros/Ignorados 0 0  0
Total  3.132  2.757  375

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Maio de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  2  2  0
Indústria Transformação  243  232  11
Serviço Ind. U.P.  63  45  18
Construção Civil  784  608  176
Comércio  641  692   -51
Serviços  1.258  929  329
Administração Pública  0  1   -1
Agropecuária  20  26   -6
Outros/Ignorados 0 0  0
Total  3.011  2.535  476

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Junho de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  8  2  6
Indústria Transformação  282  269  13
Serviço Ind. U.P.  11  43   -32
Construção Civil  624  596  28
Comércio  556  569   -13
Serviços  977  903  74
Administração Pública  0  0  0
Agropecuária  60  14  46
Outros/Ignorados 0 0  0
Total  2.518  2.396  122

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Julho de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  2  1  3
Indústria Transformação  219  264  483
Serviço Ind. U.P.  9  62  71
Construção Civil  955  634  1.589
Comércio  498  682  1.180
Serviços  1.144  1.009  2.153
Administração Pública  0  0  0
Agropecuária  63  37  100
Outros/Ignorados 0 0  0
Total  2.890  2.689  5.579

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Agosto de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  56  0  56
Indústria Transformação  198  269   -71
Serviço Ind. U.P.  17  23   -6
Construção Civil  806  642  164
Comércio  556  597   -41
Serviços  1.254  929  325
Administração Pública  2  1  1
Agropecuária  17  58   -41
Outros/Ignorados 0 0  0
Total  2.906  2.519  387

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Outubro de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  1  1  0
Indústria Transformação  324  166  158
Serviço Ind. U.P.  35  31  4
Construção Civil  599  922   -323
Comércio  742  617  125
Serviços  1.186  1.105  81
Administração Pública  0  1   -1
Agropecuária  92  13  79
Outros/Ignorados 0 0  0
Total  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Setembro de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral  1  1  0
Indústria Transformação  324  166  158
Serviço Ind. U.P.  35  31  4
Construção Civil  599  922   -323
Comércio  742  617  125
Serviços  1.186  1.105  81
Administração Pública  0  1   -1
Agropecuária  92  13  79
Outros/Ignorados 0 0  0
Total  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Novembro de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral 30 1  29
Indústria Transformação 345 248  97
Serviço Ind. U.P. 140 40  100
Construção Civil 494 859   -365
Comércio 838 469  369
Serviços 954 862  92
Administração Pública 0 0  0
Agropecuária 22 13  9
Outros/Ignorados 0 0  0
Total 2823 2492  331

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 2
Trabalhadores admitidos e desligados em Aracaju
Dezembro de 2003

Setor IBGE Admitidos Desligados Saldo
Extrativa Mineral 4 0  4
Indústria Transformação 184 180  4
Serviço Ind. U.P. 37 21  16
Construção Civil 510 924   -414
Comércio 703 680  23
Serviços 960 1106   -146
Administração Pública 0 2   -2
Agropecuária 24 22  2
Outros/Ignorados 0 0  0
Total 2422 2935   -513

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Administracao publica em geral  41.792
Seguranca e ordem pública  7.176
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de servicos)  5.922
Atividades de atendimento hospitalar  3.489
Justica  3.445
Condominios prediais  2.789
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.617
Educacao fundamental  2.358
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresas, nao-esp...  2.344
Selecao, agenciamento e locacao de mao-de-obra para serv. tempor...  2.270
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.166
Com. varejista de outros produtos nao especificados anteriormen...  1.732
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.692
Educacao media de formacao geral  1.570
Outras atividades associativas, nao especificadas anteriormente  1.497
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico completo  1.456
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferramentas manua...  1.315
Tecelagem de algodao  1.200
Limpeza urbana e esgoto  1.160
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.032
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.001
Educacao superior  933
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  929
Outras obras de instalacoes  917
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante  897
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos aut...  883
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  879
Construçao de estacoes e redes de telefonia e comunicacao  799
Comércio a varejo de combustiveis  764
Atividades de atencao ambulatorial  709
Atividades de limpeza em predios e domicilios  689
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  669
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros artigo...  654
Bancos multiplos (com carteira comercial)  652
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  644
Lanchonetes e similares  644
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  643
Producao e distribuicao de energia eletrica  627
Extraçao de petróleo e gás natural  610
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastelaria  592
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou terapeutica  590
Transporte rodoviario de cargas, em geral  582
Fornecimento de comida preparada  580
Servicos sociais com alojamento  552
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritório; informá...  549
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  528
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - supermercados  527



Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelage...  490
Educacao continuada ou permanente e aprendizagem profissional  488
Atividades de correio nacional  484
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  466
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  464
Educacao pre-escolar  448
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais  432
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  429
Atividades de organizacoes religiosas  422
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria  413
Telecomunicaçoes  395
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para usos diversos  379
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem  367
Obras de outros tipos  357
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  350
Caixas economicas  350
Atividades de televisao  335
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de produtos ali...  328
Processamento de dados  326
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  307
Refino de petróleo  294
Montagens industriais  291
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e o...  288
Atividades de contabilidade e auditoria  278
Servicos sociais sem alojamento  272
Instalaçoes eletricas  271
Atividades de outros profissionais da area de saude  269
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frios e conser...  268
Atividades de radio  268
Construçao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica  258
Educacao especial  258
Criaçao de bovinos  254
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  253
Comércio atacadista de bebidas  252
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  246
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anteriorm...  246
Ediçao; ediçao e impressao de jornais  243
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  237
Outras atividades relacionadas ao lazer  229
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim excl lj convenien.  228
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico e pess...  225
Atividades de organizacoes profissionais  223
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  216
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec...  216
Atividades de organizacoes sindicais  216
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e literarias  216
Outros servicos auxiliares da construcao  215



Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especializado )  210
Com. varejista de outros produtos alimenticios nao especificado...  206
Comércio varejista de bebidas  204
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao especificados ...  202
Confecçao de pecas interiores do vestuario  192
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  187
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  181
Atividades de assessoria em gestao empresarial  176
Produçao mista: lavoura e pecuária  174
Outros servicos de alimentacao  174
Intermediários do com. de mercadorias em geral (nao-especializados)  172
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  158
Atividades juridicas  156
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante  154
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao associa...  153
Cultivo de cana-de-açúcar  146
Atividades de apoio à administraçao pública  144
Com. varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhante...  135
Confecçao de outras pecas do vestuario  128
Atividades auxiliares aos transportes terrestres  126
Comércio varejista de carnes - açougues  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  120
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - loj convenienc  117
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrodomesticos  115
Publicidade  113
Transporte por navegacao interior de carga  107
Administracao de imoveis por conta de terceiros  106
Atividades desportivas  101
Outros tipos de alojamento  100
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao especifica  96
Transporte ferroviario interurbano  94
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acesso...  91
Atividades auxiliares aos transportes aereos  91
Fabricaçao de massas alimentícias  90
Transporte por navegacao interior de passageiros  86
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  84
Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente  83
Obras viarias - inclusive manutencao  82
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao e refrige...  81
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  80
Educacao media de formacao tecnica e profissional  79
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  78
Fabricaçao de embalagens metalicas  77
Fabricaçao de colchoes  77
Comércio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria  76
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condimentos  74
Regulacao das atividades economicas  73



Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Serv. de impressao de material escolar e de material para usos in.....  71
Outras atividades de concessao de credito  69
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  68
Intermediarios do com. de madeira, material de constr. e ferrag...  68
Aluguel de automoveis  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, cartolina e c...  66
Atividades de manutencao do fisico corporal  64
Seguros nao-vida  62
Transporte aereo, regular  61
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao especificad...  60
Execuçao de outros serviços gráficos  59
Obras de urbanizacao e paisagismo  59
Comércio atacadista de outros artigos de usos pessoal e domestico  59
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especificadas ante...  59
Regulacao das atividades sociais e culturais  59
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  58
Fabricaçao de sorvetes  56
Projeçao de filmes e de videos  56
Fabricaçao de produtos do laticínio  54
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  54
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutuantes  54
Outras atividades de correio  54
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  53
Cultivo de frutas cítricas  52
Fabricaçao de moveis de outros materiais  52
Criaçao de aves  51
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  51
Perfuracoes e execucao de fundacoes destinados a construçao civil  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e est...  49
Fabricaçao de produtos diversos  48
Planos de saude  48
Consultoria em sistemas de informatica  47
Previdencia privada fechada  46
Atividades fotograficas  46
Fabricaçao de artefatos de trefilados  45
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  45
Fabricaçao de artefatos têxteis a partir de tecidos  43
Bancos comerciais  43
Servicos domesticos  43
Aluguel de imoveis  42
Preparaçao do leite  41
Fabrç. de estruturas metalicas para edificios, pontes, torres de tr...  41
Comércio atacadista de produtos quimicos  40
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  40
Fabrç.  de artefatos diversos de madeira, palha, cortica e material  39
Comércio atacadista de fios texteis, tecidos, artefatos de tecidos  39
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  39



Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabrç. de subestaçoes, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  37
Intermediários do com. de máquinas, equipamentos industriais, embar...  37
Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia privada  37
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complementos  35
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  33
Lavanderias e tinturarias  33
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenç...  32
Comércio atacadista de eletrodomesticos e outros equipamentos  32
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica  32
Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para preparo de beb...  31
Confecçao de roupas profissionais  31
Fabricaçao de embalagem de plastico  31
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  30
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  30
Desenvolvimento de programas de informatica  30
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  29
Servicos veterinarios  29
Atividades funerarias e conexas  29
Fabricaçao de acessorios do vestuario  28
Fabricaçao de embalagens de papel  28
Armazenamento e depositos de cargas  28
Inpermeabilizacao e servicos de pintura em geral  27
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  27
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  26
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenharia civ...  26
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anteriormente.  26
Comércio atacadista de madeira, material de construcao, ferragens  25
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos automotores nao...  24
Grandes estruturas e obras de arte  24
Incorporacao de imoveis por conta propria  24
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potassicos  23
Defesa  23
Fabricaçao de calcados de couro  22
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ. veteriná...  21
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro...  20
Com. varejista realizado em vias públicas, postos móveis, através d...  20
Previdencia privada aberta  20
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem  20
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e suas ligas  19
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos dome...  19
Intermediarios do com. de combustiveis, minerais, metais e prod...  19
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - hipermercados  19
Producao  de filmes cinematograficos e fitas de video  19
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, o...  18
Atividades de organizacoes politicas  18
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de...  17
Recondicionamento de pneumaticos  17



Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  17
Comércio atacadista de combustiveis  17
Extraçao de pedra, areia e argila  16
Torrefaçao e moagem de café  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transp. e elevaça...  16
Comércio varejista de artigos usados, em lojas  16
Sociedades de credito, financiamento e investimento  16
Beneficiamento, moagem  e preparaçao de outros alimentos de origem ...  15
Fabricaçao de computadores  15
Intermediários do com. especializado em produtos nao-especificados ...  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valores mobiliar  15
Atividades de agencias de noticias  15
Cultivo de outros produtos temporários  14
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  14
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  14
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  14
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  14
Fabricaçao de produtos do fumo  13
Ediçao; ediçao e impressao de revistas  13
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  13
Comércio atacadista de residuos e sucatas  13
Com. varejista de artigos em geral, por catalogo ou pedido pelo cor...  13
Fabrç. de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exclusive para ...  12
Transporte rodoviario de mudancas  12
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificadas anterio...  12
Fabrç. de embalagens  de papelao - inclusive a fabrç. de papelao  11
Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e fumo  11
Comércio atacadista de pescados  11
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  10
Grandes movimentacoes de terra  10
Impressao de jornais, revistas e livros  9
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  9
Fabricaçao de artigos de serralheria - exclusive esquadrias  9
Intermediários do com. de têxteis, vestuário, calçados e artigos de...  9
Transporte maritimo de cabotagem  9
Fiaçao de algodao  8
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  8
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  8
Gestao de salas de espetaculos  8
Fabricaçao de farinha de mandioca e derivados  7
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pessoal  7
Fabrç. de outros produtos quimicos nao especificados ou nao classif...  7
Intermediarios do comercio de moveis e artigos de uso domestico  7
Transporte rodoviario de produtos perigosos  7
Cooperativas de credito  7
Educacao supletiva  7



Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Pesca  6
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-associada ...  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de frutas  6
Fabricaçao de outros artefatos de couro  6
Comércio atacadista de produtos agricolas "in natura"  6
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para o comercio  6
Atividades relacionadas com organizacao do transporte de cargas  6
Ensaios de materiais e de produtos  6
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de produtos de...  5
Fabricaçao de tecidos de malha  5
Metalurgia do aluminio e suas ligas  5
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direcao e suspen...  5
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  5
Incorporacao de imoveis por conta de terceiros  5
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulose, p...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  4
Reparacao de calcados  4
Distribuicao de filmes e de videos  4
Criaçao de outros animais  3
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguardentes e outr...  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Cultivo de cereais  2
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Comércio atacadista de leite e produtos do leite  2
Com. atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e feculas  2
Comércio atacadista de produtos do fumo  2
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para escritorio  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores e plantas ornamentais  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricaçao de outros artigos texteis - exclusive vestuario  1
Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tric...  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de inseticidas  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  1
Fabrç. de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equi...  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos automotor...  1
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Reciclagem de sucatas metalicas  1
Construçao de obras de prevencao e recuperacao do meio ambiente  1
Alvenaria e reboco  1
Intermediarios do com. de materias primas agricolas, animais vi...  1



Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Com. atacadista de outros produtos intermediarios nao agropecuarios  1
Carga e descarga  1
Atividades auxiliares aos transportes aquaviarios  1
Seguros de vida  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais  1
Total  133.097

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva
Elaboração: DIEESE



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Administracao publica em geral  41.792
Seguranca e ordem pública  7.176
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de servicos)  5.922
Atividades de atendimento hospitalar  3.489
Justica  3.445
Condominios prediais  2.789
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.617
Educacao fundamental  2.358
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresas, nao-esp...  2.344
Selecao, agenciamento e locacao de mao-de-obra para serv. tempor...  2.270
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.166
Com. varejista de outros produtos nao especificados anteriormen...  1.732
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.692
Educacao media de formacao geral  1.570
Outras atividades associativas, nao especificadas anteriormente  1.497
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico completo  1.456
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferramentas manua...  1.315
Tecelagem de algodao  1.200
Limpeza urbana e esgoto  1.160
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.032
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.001
Educacao superior  933
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  929
Outras obras de instalacoes  917
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante  897
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos aut...  883
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  879
Construçao de estacoes e redes de telefonia e comunicacao  799
Comércio a varejo de combustiveis  764
Atividades de atencao ambulatorial  709
Atividades de limpeza em predios e domicilios  689
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  669
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros artigo...  654
Bancos multiplos (com carteira comercial)  652
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  644
Lanchonetes e similares  644
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  643
Producao e distribuicao de energia eletrica  627
Extraçao de petróleo e gás natural  610
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastelaria  592
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou terapeutica  590
Transporte rodoviario de cargas, em geral  582
Fornecimento de comida preparada  580
Servicos sociais com alojamento  552
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritório; informá...  549
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  528
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - supermercados  527
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelage...  490
Educacao continuada ou permanente e aprendizagem profissional  488
Atividades de correio nacional  484
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  466
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  464
Educacao pre-escolar  448
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais  432
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  429
Atividades de organizacoes religiosas  422
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria  413
Telecomunicaçoes  395
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para usos diversos  379
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem  367
Obras de outros tipos  357
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  350
Caixas economicas  350
Atividades de televisao  335
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de produtos ali...  328
Processamento de dados  326
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  307
Refino de petróleo  294
Montagens industriais  291
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e o...  288
Atividades de contabilidade e auditoria  278
Servicos sociais sem alojamento  272
Instalaçoes eletricas  271
Atividades de outros profissionais da area de saude  269
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frios e conser...  268
Atividades de radio  268
Construçao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica  258
Educacao especial  258
Criaçao de bovinos  254
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  253
Comércio atacadista de bebidas  252
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  246
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anteriorm...  246
Ediçao; ediçao e impressao de jornais  243
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  237
Outras atividades relacionadas ao lazer  229
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim excl lj convenien.  228
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico e pess...  225
Atividades de organizacoes profissionais  223
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  216
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec...  216
Atividades de organizacoes sindicais  216
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e literarias  216
Outros servicos auxiliares da construcao  215
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especializado )  210
Com. varejista de outros produtos alimenticios nao especificado...  206
Comércio varejista de bebidas  204
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao especificados ...  202
Confecçao de pecas interiores do vestuario  192
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  187
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  181
Atividades de assessoria em gestao empresarial  176
Produçao mista: lavoura e pecuária  174
Outros servicos de alimentacao  174
Intermediários do com. de mercadorias em geral (nao-especializados)  172
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  158
Atividades juridicas  156
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante  154
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao associa...  153
Cultivo de cana-de-açúcar  146
Atividades de apoio à administraçao pública  144
Com. varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhante...  135
Confecçao de outras pecas do vestuario  128
Atividades auxiliares aos transportes terrestres  126
Comércio varejista de carnes - açougues  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  120
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - loj convenienc  117
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrodomesticos  115
Publicidade  113
Transporte por navegacao interior de carga  107
Administracao de imoveis por conta de terceiros  106
Atividades desportivas  101
Outros tipos de alojamento  100
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao especifica  96
Transporte ferroviario interurbano  94
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acesso...  91
Atividades auxiliares aos transportes aereos  91
Fabricaçao de massas alimentícias  90
Transporte por navegacao interior de passageiros  86
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  84
Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente  83
Obras viarias - inclusive manutencao  82
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao e refrige...  81
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  80
Educacao media de formacao tecnica e profissional  79
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  78
Fabricaçao de embalagens metalicas  77
Fabricaçao de colchoes  77
Comércio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria  76
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condimentos  74
Regulacao das atividades economicas  73
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Serv. de impressao de material escolar e de material para usos in.....  71
Outras atividades de concessao de credito  69
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  68
Intermediarios do com. de madeira, material de constr. e ferrag...  68
Aluguel de automoveis  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, cartolina e c...  66
Atividades de manutencao do fisico corporal  64
Seguros nao-vida  62
Transporte aereo, regular  61
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao especificad...  60
Execuçao de outros serviços gráficos  59
Obras de urbanizacao e paisagismo  59
Comércio atacadista de outros artigos de usos pessoal e domestico  59
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especificadas ante...  59
Regulacao das atividades sociais e culturais  59
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  58
Fabricaçao de sorvetes  56
Projeçao de filmes e de videos  56
Fabricaçao de produtos do laticínio  54
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  54
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutuantes  54
Outras atividades de correio  54
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  53
Cultivo de frutas cítricas  52
Fabricaçao de moveis de outros materiais  52
Criaçao de aves  51
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  51
Perfuracoes e execucao de fundacoes destinados a construçao civil  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e est...  49
Fabricaçao de produtos diversos  48
Planos de saude  48
Consultoria em sistemas de informatica  47
Previdencia privada fechada  46
Atividades fotograficas  46
Fabricaçao de artefatos de trefilados  45
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  45
Fabricaçao de artefatos têxteis a partir de tecidos  43
Bancos comerciais  43
Servicos domesticos  43
Aluguel de imoveis  42
Preparaçao do leite  41
Fabrç. de estruturas metalicas para edificios, pontes, torres de tr...  41
Comércio atacadista de produtos quimicos  40
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  40
Fabrç.  de artefatos diversos de madeira, palha, cortica e material  39
Comércio atacadista de fios texteis, tecidos, artefatos de tecidos  39
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  39
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabrç. de subestaçoes, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  37
Intermediários do com. de máquinas, equipamentos industriais, embar...  37
Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia privada  37
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complementos  35
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  33
Lavanderias e tinturarias  33
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenç...  32
Comércio atacadista de eletrodomesticos e outros equipamentos  32
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica  32
Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para preparo de beb...  31
Confecçao de roupas profissionais  31
Fabricaçao de embalagem de plastico  31
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  30
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  30
Desenvolvimento de programas de informatica  30
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  29
Servicos veterinarios  29
Atividades funerarias e conexas  29
Fabricaçao de acessorios do vestuario  28
Fabricaçao de embalagens de papel  28
Armazenamento e depositos de cargas  28
Inpermeabilizacao e servicos de pintura em geral  27
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  27
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  26
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenharia civ...  26
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anteriormente.  26
Comércio atacadista de madeira, material de construcao, ferragens  25
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos automotores nao...  24
Grandes estruturas e obras de arte  24
Incorporacao de imoveis por conta propria  24
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potassicos  23
Defesa  23
Fabricaçao de calcados de couro  22
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ. veteriná...  21
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro...  20
Com. varejista realizado em vias públicas, postos móveis, através d...  20
Previdencia privada aberta  20
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem  20
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e suas ligas  19
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos dome...  19
Intermediarios do com. de combustiveis, minerais, metais e prod...  19
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - hipermercados  19
Producao  de filmes cinematograficos e fitas de video  19
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, o...  18
Atividades de organizacoes politicas  18
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de...  17
Recondicionamento de pneumaticos  17
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  17
Comércio atacadista de combustiveis  17
Extraçao de pedra, areia e argila  16
Torrefaçao e moagem de café  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transp. e elevaça...  16
Comércio varejista de artigos usados, em lojas  16
Sociedades de credito, financiamento e investimento  16
Beneficiamento, moagem  e preparaçao de outros alimentos de origem ...  15
Fabricaçao de computadores  15
Intermediários do com. especializado em produtos nao-especificados ...  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valores mobiliar  15
Atividades de agencias de noticias  15
Cultivo de outros produtos temporários  14
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  14
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  14
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  14
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  14
Fabricaçao de produtos do fumo  13
Ediçao; ediçao e impressao de revistas  13
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  13
Comércio atacadista de residuos e sucatas  13
Com. varejista de artigos em geral, por catalogo ou pedido pelo cor...  13
Fabrç. de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exclusive para ...  12
Transporte rodoviario de mudancas  12
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificadas anterio...  12
Fabrç. de embalagens  de papelao - inclusive a fabrç. de papelao  11
Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e fumo  11
Comércio atacadista de pescados  11
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  10
Grandes movimentacoes de terra  10
Impressao de jornais, revistas e livros  9
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  9
Fabricaçao de artigos de serralheria - exclusive esquadrias  9
Intermediários do com. de têxteis, vestuário, calçados e artigos de...  9
Transporte maritimo de cabotagem  9
Fiaçao de algodao  8
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  8
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  8
Gestao de salas de espetaculos  8
Fabricaçao de farinha de mandioca e derivados  7
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pessoal  7
Fabrç. de outros produtos quimicos nao especificados ou nao classif...  7
Intermediarios do comercio de moveis e artigos de uso domestico  7
Transporte rodoviario de produtos perigosos  7
Cooperativas de credito  7
Educacao supletiva  7
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Pesca  6
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-associada ...  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de frutas  6
Fabricaçao de outros artefatos de couro  6
Comércio atacadista de produtos agricolas "in natura"  6
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para o comercio  6
Atividades relacionadas com organizacao do transporte de cargas  6
Ensaios de materiais e de produtos  6
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de produtos de...  5
Fabricaçao de tecidos de malha  5
Metalurgia do aluminio e suas ligas  5
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direcao e suspen...  5
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  5
Incorporacao de imoveis por conta de terceiros  5
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulose, p...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  4
Reparacao de calcados  4
Distribuicao de filmes e de videos  4
Criaçao de outros animais  3
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguardentes e outr...  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Cultivo de cereais  2
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Comércio atacadista de leite e produtos do leite  2
Com. atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e feculas  2
Comércio atacadista de produtos do fumo  2
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para escritorio  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores e plantas ornamentais  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricaçao de outros artigos texteis - exclusive vestuario  1
Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tric...  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de inseticidas  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  1
Fabrç. de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equi...  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos automotor...  1
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Reciclagem de sucatas metalicas  1
Construçao de obras de prevencao e recuperacao do meio ambiente  1
Alvenaria e reboco  1
Intermediarios do com. de materias primas agricolas, animais vi...  1
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Com. atacadista de outros produtos intermediarios nao agropecuarios  1
Carga e descarga  1
Atividades auxiliares aos transportes aquaviarios  1
Seguros de vida  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais  1
Total  133.097

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva
Elaboração: DIEESE
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Administracao publica em geral  41.792
Seguranca e ordem pública  7.176
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de servicos)  5.922
Atividades de atendimento hospitalar  3.489
Justica  3.445
Condominios prediais  2.789
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.617
Educacao fundamental  2.358
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresas, nao-esp...  2.344
Selecao, agenciamento e locacao de mao-de-obra para serv. tempor...  2.270
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.166
Com. varejista de outros produtos nao especificados anteriormen...  1.732
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.692
Educacao media de formacao geral  1.570
Outras atividades associativas, nao especificadas anteriormente  1.497
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico completo  1.456
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferramentas manua...  1.315
Tecelagem de algodao  1.200
Limpeza urbana e esgoto  1.160
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.032
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.001
Educacao superior  933
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  929
Outras obras de instalacoes  917
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante  897
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos aut...  883
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  879
Construçao de estacoes e redes de telefonia e comunicacao  799
Comércio a varejo de combustiveis  764
Atividades de atencao ambulatorial  709
Atividades de limpeza em predios e domicilios  689
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  669
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros artigo...  654
Bancos multiplos (com carteira comercial)  652
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  644
Lanchonetes e similares  644
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  643
Producao e distribuicao de energia eletrica  627
Extraçao de petróleo e gás natural  610
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastelaria  592
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou terapeutica  590
Transporte rodoviario de cargas, em geral  582
Fornecimento de comida preparada  580
Servicos sociais com alojamento  552
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritório; informá...  549
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  528
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - supermercados  527

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelage...  490
Educacao continuada ou permanente e aprendizagem profissional  488
Atividades de correio nacional  484
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  466
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  464
Educacao pre-escolar  448
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais  432
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  429
Atividades de organizacoes religiosas  422
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria  413
Telecomunicaçoes  395
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para usos diversos  379
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem  367
Obras de outros tipos  357
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  350
Caixas economicas  350
Atividades de televisao  335
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de produtos ali...  328
Processamento de dados  326
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  307
Refino de petróleo  294
Montagens industriais  291
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e o...  288
Atividades de contabilidade e auditoria  278
Servicos sociais sem alojamento  272
Instalaçoes eletricas  271
Atividades de outros profissionais da area de saude  269
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frios e conser...  268
Atividades de radio  268
Construçao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica  258
Educacao especial  258
Criaçao de bovinos  254
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  253
Comércio atacadista de bebidas  252
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  246
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anteriorm...  246
Ediçao; ediçao e impressao de jornais  243
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  237
Outras atividades relacionadas ao lazer  229
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim excl lj convenien.  228
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico e pess...  225
Atividades de organizacoes profissionais  223
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  216
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec...  216
Atividades de organizacoes sindicais  216
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e literarias  216
Outros servicos auxiliares da construcao  215
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especializado )  210
Com. varejista de outros produtos alimenticios nao especificado...  206
Comércio varejista de bebidas  204
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao especificados ...  202
Confecçao de pecas interiores do vestuario  192
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  187
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  181
Atividades de assessoria em gestao empresarial  176
Produçao mista: lavoura e pecuária  174
Outros servicos de alimentacao  174
Intermediários do com. de mercadorias em geral (nao-especializados)  172
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  158
Atividades juridicas  156
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante  154
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao associa...  153
Cultivo de cana-de-açúcar  146
Atividades de apoio à administraçao pública  144
Com. varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhante...  135
Confecçao de outras pecas do vestuario  128
Atividades auxiliares aos transportes terrestres  126
Comércio varejista de carnes - açougues  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  120
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - loj convenienc  117
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrodomesticos  115
Publicidade  113
Transporte por navegacao interior de carga  107
Administracao de imoveis por conta de terceiros  106
Atividades desportivas  101
Outros tipos de alojamento  100
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao especifica  96
Transporte ferroviario interurbano  94
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acesso...  91
Atividades auxiliares aos transportes aereos  91
Fabricaçao de massas alimentícias  90
Transporte por navegacao interior de passageiros  86
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  84
Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente  83
Obras viarias - inclusive manutencao  82
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao e refrige...  81
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  80
Educacao media de formacao tecnica e profissional  79
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  78
Fabricaçao de embalagens metalicas  77
Fabricaçao de colchoes  77
Comércio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria  76
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condimentos  74
Regulacao das atividades economicas  73
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Serv. de impressao de material escolar e de material para usos in.....  71
Outras atividades de concessao de credito  69
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  68
Intermediarios do com. de madeira, material de constr. e ferrag...  68
Aluguel de automoveis  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, cartolina e c...  66
Atividades de manutencao do fisico corporal  64
Seguros nao-vida  62
Transporte aereo, regular  61
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao especificad...  60
Execuçao de outros serviços gráficos  59
Obras de urbanizacao e paisagismo  59
Comércio atacadista de outros artigos de usos pessoal e domestico  59
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especificadas ante...  59
Regulacao das atividades sociais e culturais  59
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  58
Fabricaçao de sorvetes  56
Projeçao de filmes e de videos  56
Fabricaçao de produtos do laticínio  54
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  54
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutuantes  54
Outras atividades de correio  54
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  53
Cultivo de frutas cítricas  52
Fabricaçao de moveis de outros materiais  52
Criaçao de aves  51
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  51
Perfuracoes e execucao de fundacoes destinados a construçao civil  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e est...  49
Fabricaçao de produtos diversos  48
Planos de saude  48
Consultoria em sistemas de informatica  47
Previdencia privada fechada  46
Atividades fotograficas  46
Fabricaçao de artefatos de trefilados  45
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  45
Fabricaçao de artefatos têxteis a partir de tecidos  43
Bancos comerciais  43
Servicos domesticos  43
Aluguel de imoveis  42
Preparaçao do leite  41
Fabrç. de estruturas metalicas para edificios, pontes, torres de tr...  41
Comércio atacadista de produtos quimicos  40
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  40
Fabrç.  de artefatos diversos de madeira, palha, cortica e material  39
Comércio atacadista de fios texteis, tecidos, artefatos de tecidos  39
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  39
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabrç. de subestaçoes, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  37
Intermediários do com. de máquinas, equipamentos industriais, embar...  37
Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia privada  37
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complementos  35
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  33
Lavanderias e tinturarias  33
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenç...  32
Comércio atacadista de eletrodomesticos e outros equipamentos  32
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica  32
Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para preparo de beb...  31
Confecçao de roupas profissionais  31
Fabricaçao de embalagem de plastico  31
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  30
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  30
Desenvolvimento de programas de informatica  30
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  29
Servicos veterinarios  29
Atividades funerarias e conexas  29
Fabricaçao de acessorios do vestuario  28
Fabricaçao de embalagens de papel  28
Armazenamento e depositos de cargas  28
Inpermeabilizacao e servicos de pintura em geral  27
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  27
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  26
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenharia civ...  26
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anteriormente.  26
Comércio atacadista de madeira, material de construcao, ferragens  25
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos automotores nao...  24
Grandes estruturas e obras de arte  24
Incorporacao de imoveis por conta propria  24
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potassicos  23
Defesa  23
Fabricaçao de calcados de couro  22
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ. veteriná...  21
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro...  20
Com. varejista realizado em vias públicas, postos móveis, através d...  20
Previdencia privada aberta  20
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem  20
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e suas ligas  19
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos dome...  19
Intermediarios do com. de combustiveis, minerais, metais e prod...  19
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - hipermercados  19
Producao  de filmes cinematograficos e fitas de video  19
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, o...  18
Atividades de organizacoes politicas  18
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de...  17
Recondicionamento de pneumaticos  17
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  17
Comércio atacadista de combustiveis  17
Extraçao de pedra, areia e argila  16
Torrefaçao e moagem de café  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transp. e elevaça...  16
Comércio varejista de artigos usados, em lojas  16
Sociedades de credito, financiamento e investimento  16
Beneficiamento, moagem  e preparaçao de outros alimentos de origem ...  15
Fabricaçao de computadores  15
Intermediários do com. especializado em produtos nao-especificados ...  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valores mobiliar  15
Atividades de agencias de noticias  15
Cultivo de outros produtos temporários  14
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  14
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  14
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  14
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  14
Fabricaçao de produtos do fumo  13
Ediçao; ediçao e impressao de revistas  13
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  13
Comércio atacadista de residuos e sucatas  13
Com. varejista de artigos em geral, por catalogo ou pedido pelo cor...  13
Fabrç. de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exclusive para ...  12
Transporte rodoviario de mudancas  12
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificadas anterio...  12
Fabrç. de embalagens  de papelao - inclusive a fabrç. de papelao  11
Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e fumo  11
Comércio atacadista de pescados  11
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  10
Grandes movimentacoes de terra  10
Impressao de jornais, revistas e livros  9
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  9
Fabricaçao de artigos de serralheria - exclusive esquadrias  9
Intermediários do com. de têxteis, vestuário, calçados e artigos de...  9
Transporte maritimo de cabotagem  9
Fiaçao de algodao  8
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  8
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  8
Gestao de salas de espetaculos  8
Fabricaçao de farinha de mandioca e derivados  7
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pessoal  7
Fabrç. de outros produtos quimicos nao especificados ou nao classif...  7
Intermediarios do comercio de moveis e artigos de uso domestico  7
Transporte rodoviario de produtos perigosos  7
Cooperativas de credito  7
Educacao supletiva  7
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Pesca  6
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-associada ...  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de frutas  6
Fabricaçao de outros artefatos de couro  6
Comércio atacadista de produtos agricolas "in natura"  6
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para o comercio  6
Atividades relacionadas com organizacao do transporte de cargas  6
Ensaios de materiais e de produtos  6
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de produtos de...  5
Fabricaçao de tecidos de malha  5
Metalurgia do aluminio e suas ligas  5
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direcao e suspen...  5
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  5
Incorporacao de imoveis por conta de terceiros  5
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulose, p...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  4
Reparacao de calcados  4
Distribuicao de filmes e de videos  4
Criaçao de outros animais  3
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguardentes e outr...  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Cultivo de cereais  2
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Comércio atacadista de leite e produtos do leite  2
Com. atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e feculas  2
Comércio atacadista de produtos do fumo  2
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para escritorio  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores e plantas ornamentais  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricaçao de outros artigos texteis - exclusive vestuario  1
Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tric...  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de inseticidas  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  1
Fabrç. de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equi...  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos automotor...  1
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Reciclagem de sucatas metalicas  1
Construçao de obras de prevencao e recuperacao do meio ambiente  1
Alvenaria e reboco  1
Intermediarios do com. de materias primas agricolas, animais vi...  1
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Com. atacadista de outros produtos intermediarios nao agropecuarios  1
Carga e descarga  1
Atividades auxiliares aos transportes aquaviarios  1
Seguros de vida  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais  1
Total  133.097

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva
Elaboração: DIEESE
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Administracao publica em geral  41.792
Seguranca e ordem pública  7.176
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de servicos)  5.922
Atividades de atendimento hospitalar  3.489
Justica  3.445
Condominios prediais  2.789
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.617
Educacao fundamental  2.358
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresas, nao-esp...  2.344
Selecao, agenciamento e locacao de mao-de-obra para serv. tempor...  2.270
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.166
Com. varejista de outros produtos nao especificados anteriormen...  1.732
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.692
Educacao media de formacao geral  1.570
Outras atividades associativas, nao especificadas anteriormente  1.497
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico completo  1.456
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferramentas manua...  1.315
Tecelagem de algodao  1.200
Limpeza urbana e esgoto  1.160
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.032
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.001
Educacao superior  933
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  929
Outras obras de instalacoes  917
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante  897
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos aut...  883
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  879
Construçao de estacoes e redes de telefonia e comunicacao  799
Comércio a varejo de combustiveis  764
Atividades de atencao ambulatorial  709
Atividades de limpeza em predios e domicilios  689
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  669
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros artigo...  654
Bancos multiplos (com carteira comercial)  652
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  644
Lanchonetes e similares  644
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  643
Producao e distribuicao de energia eletrica  627
Extraçao de petróleo e gás natural  610
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastelaria  592
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou terapeutica  590
Transporte rodoviario de cargas, em geral  582
Fornecimento de comida preparada  580
Servicos sociais com alojamento  552
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritório; informá...  549
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  528
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - supermercados  527
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelage...  490
Educacao continuada ou permanente e aprendizagem profissional  488
Atividades de correio nacional  484
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  466
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  464
Educacao pre-escolar  448
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais  432
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  429
Atividades de organizacoes religiosas  422
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria  413
Telecomunicaçoes  395
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para usos diversos  379
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem  367
Obras de outros tipos  357
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  350
Caixas economicas  350
Atividades de televisao  335
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de produtos ali...  328
Processamento de dados  326
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  307
Refino de petróleo  294
Montagens industriais  291
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e o...  288
Atividades de contabilidade e auditoria  278
Servicos sociais sem alojamento  272
Instalaçoes eletricas  271
Atividades de outros profissionais da area de saude  269
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frios e conser...  268
Atividades de radio  268
Construçao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica  258
Educacao especial  258
Criaçao de bovinos  254
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  253
Comércio atacadista de bebidas  252
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  246
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anteriorm...  246
Ediçao; ediçao e impressao de jornais  243
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  237
Outras atividades relacionadas ao lazer  229
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim excl lj convenien.  228
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico e pess...  225
Atividades de organizacoes profissionais  223
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  216
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec...  216
Atividades de organizacoes sindicais  216
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e literarias  216
Outros servicos auxiliares da construcao  215
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especializado )  210
Com. varejista de outros produtos alimenticios nao especificado...  206
Comércio varejista de bebidas  204
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao especificados ...  202
Confecçao de pecas interiores do vestuario  192
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  187
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  181
Atividades de assessoria em gestao empresarial  176
Produçao mista: lavoura e pecuária  174
Outros servicos de alimentacao  174
Intermediários do com. de mercadorias em geral (nao-especializados)  172
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  158
Atividades juridicas  156
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante  154
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao associa...  153
Cultivo de cana-de-açúcar  146
Atividades de apoio à administraçao pública  144
Com. varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhante...  135
Confecçao de outras pecas do vestuario  128
Atividades auxiliares aos transportes terrestres  126
Comércio varejista de carnes - açougues  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  120
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - loj convenienc  117
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrodomesticos  115
Publicidade  113
Transporte por navegacao interior de carga  107
Administracao de imoveis por conta de terceiros  106
Atividades desportivas  101
Outros tipos de alojamento  100
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao especifica  96
Transporte ferroviario interurbano  94
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acesso...  91
Atividades auxiliares aos transportes aereos  91
Fabricaçao de massas alimentícias  90
Transporte por navegacao interior de passageiros  86
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  84
Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente  83
Obras viarias - inclusive manutencao  82
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao e refrige...  81
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  80
Educacao media de formacao tecnica e profissional  79
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  78
Fabricaçao de embalagens metalicas  77
Fabricaçao de colchoes  77
Comércio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria  76
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condimentos  74
Regulacao das atividades economicas  73
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Serv. de impressao de material escolar e de material para usos in.....  71
Outras atividades de concessao de credito  69
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  68
Intermediarios do com. de madeira, material de constr. e ferrag...  68
Aluguel de automoveis  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, cartolina e c...  66
Atividades de manutencao do fisico corporal  64
Seguros nao-vida  62
Transporte aereo, regular  61
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao especificad...  60
Execuçao de outros serviços gráficos  59
Obras de urbanizacao e paisagismo  59
Comércio atacadista de outros artigos de usos pessoal e domestico  59
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especificadas ante...  59
Regulacao das atividades sociais e culturais  59
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  58
Fabricaçao de sorvetes  56
Projeçao de filmes e de videos  56
Fabricaçao de produtos do laticínio  54
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  54
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutuantes  54
Outras atividades de correio  54
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  53
Cultivo de frutas cítricas  52
Fabricaçao de moveis de outros materiais  52
Criaçao de aves  51
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  51
Perfuracoes e execucao de fundacoes destinados a construçao civil  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e est...  49
Fabricaçao de produtos diversos  48
Planos de saude  48
Consultoria em sistemas de informatica  47
Previdencia privada fechada  46
Atividades fotograficas  46
Fabricaçao de artefatos de trefilados  45
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  45
Fabricaçao de artefatos têxteis a partir de tecidos  43
Bancos comerciais  43
Servicos domesticos  43
Aluguel de imoveis  42
Preparaçao do leite  41
Fabrç. de estruturas metalicas para edificios, pontes, torres de tr...  41
Comércio atacadista de produtos quimicos  40
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  40
Fabrç.  de artefatos diversos de madeira, palha, cortica e material  39
Comércio atacadista de fios texteis, tecidos, artefatos de tecidos  39
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  39
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabrç. de subestaçoes, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  37
Intermediários do com. de máquinas, equipamentos industriais, embar...  37
Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia privada  37
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complementos  35
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  33
Lavanderias e tinturarias  33
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenç...  32
Comércio atacadista de eletrodomesticos e outros equipamentos  32
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica  32
Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para preparo de beb...  31
Confecçao de roupas profissionais  31
Fabricaçao de embalagem de plastico  31
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  30
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  30
Desenvolvimento de programas de informatica  30
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  29
Servicos veterinarios  29
Atividades funerarias e conexas  29
Fabricaçao de acessorios do vestuario  28
Fabricaçao de embalagens de papel  28
Armazenamento e depositos de cargas  28
Inpermeabilizacao e servicos de pintura em geral  27
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  27
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  26
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenharia civ...  26
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anteriormente.  26
Comércio atacadista de madeira, material de construcao, ferragens  25
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos automotores nao...  24
Grandes estruturas e obras de arte  24
Incorporacao de imoveis por conta propria  24
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potassicos  23
Defesa  23
Fabricaçao de calcados de couro  22
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ. veteriná...  21
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro...  20
Com. varejista realizado em vias públicas, postos móveis, através d...  20
Previdencia privada aberta  20
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem  20
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e suas ligas  19
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos dome...  19
Intermediarios do com. de combustiveis, minerais, metais e prod...  19
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - hipermercados  19
Producao  de filmes cinematograficos e fitas de video  19
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, o...  18
Atividades de organizacoes politicas  18
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de...  17
Recondicionamento de pneumaticos  17
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  17
Comércio atacadista de combustiveis  17
Extraçao de pedra, areia e argila  16
Torrefaçao e moagem de café  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transp. e elevaça...  16
Comércio varejista de artigos usados, em lojas  16
Sociedades de credito, financiamento e investimento  16
Beneficiamento, moagem  e preparaçao de outros alimentos de origem ...  15
Fabricaçao de computadores  15
Intermediários do com. especializado em produtos nao-especificados ...  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valores mobiliar  15
Atividades de agencias de noticias  15
Cultivo de outros produtos temporários  14
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  14
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  14
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  14
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  14
Fabricaçao de produtos do fumo  13
Ediçao; ediçao e impressao de revistas  13
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  13
Comércio atacadista de residuos e sucatas  13
Com. varejista de artigos em geral, por catalogo ou pedido pelo cor...  13
Fabrç. de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exclusive para ...  12
Transporte rodoviario de mudancas  12
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificadas anterio...  12
Fabrç. de embalagens  de papelao - inclusive a fabrç. de papelao  11
Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e fumo  11
Comércio atacadista de pescados  11
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  10
Grandes movimentacoes de terra  10
Impressao de jornais, revistas e livros  9
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  9
Fabricaçao de artigos de serralheria - exclusive esquadrias  9
Intermediários do com. de têxteis, vestuário, calçados e artigos de...  9
Transporte maritimo de cabotagem  9
Fiaçao de algodao  8
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  8
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  8
Gestao de salas de espetaculos  8
Fabricaçao de farinha de mandioca e derivados  7
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pessoal  7
Fabrç. de outros produtos quimicos nao especificados ou nao classif...  7
Intermediarios do comercio de moveis e artigos de uso domestico  7
Transporte rodoviario de produtos perigosos  7
Cooperativas de credito  7
Educacao supletiva  7
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Pesca  6
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-associada ...  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de frutas  6
Fabricaçao de outros artefatos de couro  6
Comércio atacadista de produtos agricolas "in natura"  6
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para o comercio  6
Atividades relacionadas com organizacao do transporte de cargas  6
Ensaios de materiais e de produtos  6
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de produtos de...  5
Fabricaçao de tecidos de malha  5
Metalurgia do aluminio e suas ligas  5
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direcao e suspen...  5
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  5
Incorporacao de imoveis por conta de terceiros  5
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulose, p...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  4
Reparacao de calcados  4
Distribuicao de filmes e de videos  4
Criaçao de outros animais  3
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguardentes e outr...  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Cultivo de cereais  2
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Comércio atacadista de leite e produtos do leite  2
Com. atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e feculas  2
Comércio atacadista de produtos do fumo  2
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para escritorio  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores e plantas ornamentais  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricaçao de outros artigos texteis - exclusive vestuario  1
Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tric...  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de inseticidas  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  1
Fabrç. de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equi...  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos automotor...  1
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Reciclagem de sucatas metalicas  1
Construçao de obras de prevencao e recuperacao do meio ambiente  1
Alvenaria e reboco  1
Intermediarios do com. de materias primas agricolas, animais vi...  1
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Com. atacadista de outros produtos intermediarios nao agropecuarios  1
Carga e descarga  1
Atividades auxiliares aos transportes aquaviarios  1
Seguros de vida  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais  1
Total  133.097

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva
Elaboração: DIEESE
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Administracao publica em geral  41.792
Seguranca e ordem pública  7.176
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de servicos)  5.922
Atividades de atendimento hospitalar  3.489
Justica  3.445
Condominios prediais  2.789
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.617
Educacao fundamental  2.358
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresas, nao-esp...  2.344
Selecao, agenciamento e locacao de mao-de-obra para serv. tempor...  2.270
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.166
Com. varejista de outros produtos nao especificados anteriormen...  1.732
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.692
Educacao media de formacao geral  1.570
Outras atividades associativas, nao especificadas anteriormente  1.497
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico completo  1.456
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferramentas manua...  1.315
Tecelagem de algodao  1.200
Limpeza urbana e esgoto  1.160
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.032
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.001
Educacao superior  933
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  929
Outras obras de instalacoes  917
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante  897
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos aut...  883
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  879
Construçao de estacoes e redes de telefonia e comunicacao  799
Comércio a varejo de combustiveis  764
Atividades de atencao ambulatorial  709
Atividades de limpeza em predios e domicilios  689
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  669
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros artigo...  654
Bancos multiplos (com carteira comercial)  652
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  644
Lanchonetes e similares  644
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  643
Producao e distribuicao de energia eletrica  627
Extraçao de petróleo e gás natural  610
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastelaria  592
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou terapeutica  590
Transporte rodoviario de cargas, em geral  582
Fornecimento de comida preparada  580
Servicos sociais com alojamento  552
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritório; informá...  549
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  528
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - supermercados  527
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelage...  490
Educacao continuada ou permanente e aprendizagem profissional  488
Atividades de correio nacional  484
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  466
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  464
Educacao pre-escolar  448
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais  432
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  429
Atividades de organizacoes religiosas  422
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria  413
Telecomunicaçoes  395
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para usos diversos  379
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem  367
Obras de outros tipos  357
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  350
Caixas economicas  350
Atividades de televisao  335
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de produtos ali...  328
Processamento de dados  326
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  307
Refino de petróleo  294
Montagens industriais  291
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e o...  288
Atividades de contabilidade e auditoria  278
Servicos sociais sem alojamento  272
Instalaçoes eletricas  271
Atividades de outros profissionais da area de saude  269
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frios e conser...  268
Atividades de radio  268
Construçao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica  258
Educacao especial  258
Criaçao de bovinos  254
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  253
Comércio atacadista de bebidas  252
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  246
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anteriorm...  246
Ediçao; ediçao e impressao de jornais  243
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  237
Outras atividades relacionadas ao lazer  229
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim excl lj convenien.  228
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico e pess...  225
Atividades de organizacoes profissionais  223
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  216
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec...  216
Atividades de organizacoes sindicais  216
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e literarias  216
Outros servicos auxiliares da construcao  215
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especializado )  210
Com. varejista de outros produtos alimenticios nao especificado...  206
Comércio varejista de bebidas  204
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao especificados ...  202
Confecçao de pecas interiores do vestuario  192
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  187
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  181
Atividades de assessoria em gestao empresarial  176
Produçao mista: lavoura e pecuária  174
Outros servicos de alimentacao  174
Intermediários do com. de mercadorias em geral (nao-especializados)  172
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  158
Atividades juridicas  156
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante  154
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao associa...  153
Cultivo de cana-de-açúcar  146
Atividades de apoio à administraçao pública  144
Com. varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhante...  135
Confecçao de outras pecas do vestuario  128
Atividades auxiliares aos transportes terrestres  126
Comércio varejista de carnes - açougues  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  120
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - loj convenienc  117
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrodomesticos  115
Publicidade  113
Transporte por navegacao interior de carga  107
Administracao de imoveis por conta de terceiros  106
Atividades desportivas  101
Outros tipos de alojamento  100
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao especifica  96
Transporte ferroviario interurbano  94
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acesso...  91
Atividades auxiliares aos transportes aereos  91
Fabricaçao de massas alimentícias  90
Transporte por navegacao interior de passageiros  86
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  84
Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente  83
Obras viarias - inclusive manutencao  82
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao e refrige...  81
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  80
Educacao media de formacao tecnica e profissional  79
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  78
Fabricaçao de embalagens metalicas  77
Fabricaçao de colchoes  77
Comércio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria  76
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condimentos  74
Regulacao das atividades economicas  73
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Serv. de impressao de material escolar e de material para usos in.....  71
Outras atividades de concessao de credito  69
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  68
Intermediarios do com. de madeira, material de constr. e ferrag...  68
Aluguel de automoveis  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, cartolina e c...  66
Atividades de manutencao do fisico corporal  64
Seguros nao-vida  62
Transporte aereo, regular  61
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao especificad...  60
Execuçao de outros serviços gráficos  59
Obras de urbanizacao e paisagismo  59
Comércio atacadista de outros artigos de usos pessoal e domestico  59
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especificadas ante...  59
Regulacao das atividades sociais e culturais  59
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  58
Fabricaçao de sorvetes  56
Projeçao de filmes e de videos  56
Fabricaçao de produtos do laticínio  54
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  54
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutuantes  54
Outras atividades de correio  54
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  53
Cultivo de frutas cítricas  52
Fabricaçao de moveis de outros materiais  52
Criaçao de aves  51
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  51
Perfuracoes e execucao de fundacoes destinados a construçao civil  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e est...  49
Fabricaçao de produtos diversos  48
Planos de saude  48
Consultoria em sistemas de informatica  47
Previdencia privada fechada  46
Atividades fotograficas  46
Fabricaçao de artefatos de trefilados  45
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  45
Fabricaçao de artefatos têxteis a partir de tecidos  43
Bancos comerciais  43
Servicos domesticos  43
Aluguel de imoveis  42
Preparaçao do leite  41
Fabrç. de estruturas metalicas para edificios, pontes, torres de tr...  41
Comércio atacadista de produtos quimicos  40
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  40
Fabrç.  de artefatos diversos de madeira, palha, cortica e material  39
Comércio atacadista de fios texteis, tecidos, artefatos de tecidos  39
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  39
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabrç. de subestaçoes, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  37
Intermediários do com. de máquinas, equipamentos industriais, embar...  37
Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia privada  37
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complementos  35
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  33
Lavanderias e tinturarias  33
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenç...  32
Comércio atacadista de eletrodomesticos e outros equipamentos  32
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica  32
Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para preparo de beb...  31
Confecçao de roupas profissionais  31
Fabricaçao de embalagem de plastico  31
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  30
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  30
Desenvolvimento de programas de informatica  30
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  29
Servicos veterinarios  29
Atividades funerarias e conexas  29
Fabricaçao de acessorios do vestuario  28
Fabricaçao de embalagens de papel  28
Armazenamento e depositos de cargas  28
Inpermeabilizacao e servicos de pintura em geral  27
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  27
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  26
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenharia civ...  26
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anteriormente.  26
Comércio atacadista de madeira, material de construcao, ferragens  25
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos automotores nao...  24
Grandes estruturas e obras de arte  24
Incorporacao de imoveis por conta propria  24
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potassicos  23
Defesa  23
Fabricaçao de calcados de couro  22
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ. veteriná...  21
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro...  20
Com. varejista realizado em vias públicas, postos móveis, através d...  20
Previdencia privada aberta  20
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem  20
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e suas ligas  19
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos dome...  19
Intermediarios do com. de combustiveis, minerais, metais e prod...  19
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - hipermercados  19
Producao  de filmes cinematograficos e fitas de video  19
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, o...  18
Atividades de organizacoes politicas  18
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de...  17
Recondicionamento de pneumaticos  17
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  17
Comércio atacadista de combustiveis  17
Extraçao de pedra, areia e argila  16
Torrefaçao e moagem de café  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transp. e elevaça...  16
Comércio varejista de artigos usados, em lojas  16
Sociedades de credito, financiamento e investimento  16
Beneficiamento, moagem  e preparaçao de outros alimentos de origem ...  15
Fabricaçao de computadores  15
Intermediários do com. especializado em produtos nao-especificados ...  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valores mobiliar  15
Atividades de agencias de noticias  15
Cultivo de outros produtos temporários  14
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  14
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  14
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  14
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  14
Fabricaçao de produtos do fumo  13
Ediçao; ediçao e impressao de revistas  13
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  13
Comércio atacadista de residuos e sucatas  13
Com. varejista de artigos em geral, por catalogo ou pedido pelo cor...  13
Fabrç. de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exclusive para ...  12
Transporte rodoviario de mudancas  12
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificadas anterio...  12
Fabrç. de embalagens  de papelao - inclusive a fabrç. de papelao  11
Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e fumo  11
Comércio atacadista de pescados  11
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  10
Grandes movimentacoes de terra  10
Impressao de jornais, revistas e livros  9
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  9
Fabricaçao de artigos de serralheria - exclusive esquadrias  9
Intermediários do com. de têxteis, vestuário, calçados e artigos de...  9
Transporte maritimo de cabotagem  9
Fiaçao de algodao  8
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  8
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  8
Gestao de salas de espetaculos  8
Fabricaçao de farinha de mandioca e derivados  7
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pessoal  7
Fabrç. de outros produtos quimicos nao especificados ou nao classif...  7
Intermediarios do comercio de moveis e artigos de uso domestico  7
Transporte rodoviario de produtos perigosos  7
Cooperativas de credito  7
Educacao supletiva  7
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Pesca  6
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-associada ...  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de frutas  6
Fabricaçao de outros artefatos de couro  6
Comércio atacadista de produtos agricolas "in natura"  6
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para o comercio  6
Atividades relacionadas com organizacao do transporte de cargas  6
Ensaios de materiais e de produtos  6
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de produtos de...  5
Fabricaçao de tecidos de malha  5
Metalurgia do aluminio e suas ligas  5
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direcao e suspen...  5
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  5
Incorporacao de imoveis por conta de terceiros  5
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulose, p...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  4
Reparacao de calcados  4
Distribuicao de filmes e de videos  4
Criaçao de outros animais  3
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguardentes e outr...  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Cultivo de cereais  2
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Comércio atacadista de leite e produtos do leite  2
Com. atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e feculas  2
Comércio atacadista de produtos do fumo  2
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para escritorio  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores e plantas ornamentais  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricaçao de outros artigos texteis - exclusive vestuario  1
Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tric...  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de inseticidas  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  1
Fabrç. de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equi...  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos automotor...  1
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Reciclagem de sucatas metalicas  1
Construçao de obras de prevencao e recuperacao do meio ambiente  1
Alvenaria e reboco  1
Intermediarios do com. de materias primas agricolas, animais vi...  1
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Com. atacadista de outros produtos intermediarios nao agropecuarios  1
Carga e descarga  1
Atividades auxiliares aos transportes aquaviarios  1
Seguros de vida  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais  1
Total  133.097

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva
Elaboração: DIEESE
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Administracao publica em geral  41.792
Seguranca e ordem pública  7.176
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de servicos)  5.922
Atividades de atendimento hospitalar  3.489
Justica  3.445
Condominios prediais  2.789
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.617
Educacao fundamental  2.358
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresas, nao-esp...  2.344
Selecao, agenciamento e locacao de mao-de-obra para serv. tempor...  2.270
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.166
Com. varejista de outros produtos nao especificados anteriormen...  1.732
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.692
Educacao media de formacao geral  1.570
Outras atividades associativas, nao especificadas anteriormente  1.497
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico completo  1.456
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferramentas manua...  1.315
Tecelagem de algodao  1.200
Limpeza urbana e esgoto  1.160
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.032
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.001
Educacao superior  933
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  929
Outras obras de instalacoes  917
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante  897
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos aut...  883
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  879
Construçao de estacoes e redes de telefonia e comunicacao  799
Comércio a varejo de combustiveis  764
Atividades de atencao ambulatorial  709
Atividades de limpeza em predios e domicilios  689
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  669
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros artigo...  654
Bancos multiplos (com carteira comercial)  652
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  644
Lanchonetes e similares  644
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  643
Producao e distribuicao de energia eletrica  627
Extraçao de petróleo e gás natural  610
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastelaria  592
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou terapeutica  590
Transporte rodoviario de cargas, em geral  582
Fornecimento de comida preparada  580
Servicos sociais com alojamento  552
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritório; informá...  549
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  528
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - supermercados  527
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelage...  490
Educacao continuada ou permanente e aprendizagem profissional  488
Atividades de correio nacional  484
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  466
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  464
Educacao pre-escolar  448
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais  432
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  429
Atividades de organizacoes religiosas  422
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria  413
Telecomunicaçoes  395
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para usos diversos  379
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem  367
Obras de outros tipos  357
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  350
Caixas economicas  350
Atividades de televisao  335
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de produtos ali...  328
Processamento de dados  326
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  307
Refino de petróleo  294
Montagens industriais  291
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e o...  288
Atividades de contabilidade e auditoria  278
Servicos sociais sem alojamento  272
Instalaçoes eletricas  271
Atividades de outros profissionais da area de saude  269
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frios e conser...  268
Atividades de radio  268
Construçao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica  258
Educacao especial  258
Criaçao de bovinos  254
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  253
Comércio atacadista de bebidas  252
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  246
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anteriorm...  246
Ediçao; ediçao e impressao de jornais  243
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  237
Outras atividades relacionadas ao lazer  229
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim excl lj convenien.  228
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico e pess...  225
Atividades de organizacoes profissionais  223
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  216
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec...  216
Atividades de organizacoes sindicais  216
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e literarias  216
Outros servicos auxiliares da construcao  215
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especializado )  210
Com. varejista de outros produtos alimenticios nao especificado...  206
Comércio varejista de bebidas  204
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao especificados ...  202
Confecçao de pecas interiores do vestuario  192
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  187
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  181
Atividades de assessoria em gestao empresarial  176
Produçao mista: lavoura e pecuária  174
Outros servicos de alimentacao  174
Intermediários do com. de mercadorias em geral (nao-especializados)  172
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  158
Atividades juridicas  156
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante  154
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao associa...  153
Cultivo de cana-de-açúcar  146
Atividades de apoio à administraçao pública  144
Com. varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhante...  135
Confecçao de outras pecas do vestuario  128
Atividades auxiliares aos transportes terrestres  126
Comércio varejista de carnes - açougues  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  120
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - loj convenienc  117
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrodomesticos  115
Publicidade  113
Transporte por navegacao interior de carga  107
Administracao de imoveis por conta de terceiros  106
Atividades desportivas  101
Outros tipos de alojamento  100
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao especifica  96
Transporte ferroviario interurbano  94
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acesso...  91
Atividades auxiliares aos transportes aereos  91
Fabricaçao de massas alimentícias  90
Transporte por navegacao interior de passageiros  86
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  84
Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente  83
Obras viarias - inclusive manutencao  82
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao e refrige...  81
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  80
Educacao media de formacao tecnica e profissional  79
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  78
Fabricaçao de embalagens metalicas  77
Fabricaçao de colchoes  77
Comércio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria  76
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condimentos  74
Regulacao das atividades economicas  73
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Serv. de impressao de material escolar e de material para usos in.....  71
Outras atividades de concessao de credito  69
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  68
Intermediarios do com. de madeira, material de constr. e ferrag...  68
Aluguel de automoveis  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, cartolina e c...  66
Atividades de manutencao do fisico corporal  64
Seguros nao-vida  62
Transporte aereo, regular  61
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao especificad...  60
Execuçao de outros serviços gráficos  59
Obras de urbanizacao e paisagismo  59
Comércio atacadista de outros artigos de usos pessoal e domestico  59
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especificadas ante...  59
Regulacao das atividades sociais e culturais  59
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  58
Fabricaçao de sorvetes  56
Projeçao de filmes e de videos  56
Fabricaçao de produtos do laticínio  54
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  54
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutuantes  54
Outras atividades de correio  54
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  53
Cultivo de frutas cítricas  52
Fabricaçao de moveis de outros materiais  52
Criaçao de aves  51
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  51
Perfuracoes e execucao de fundacoes destinados a construçao civil  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e est...  49
Fabricaçao de produtos diversos  48
Planos de saude  48
Consultoria em sistemas de informatica  47
Previdencia privada fechada  46
Atividades fotograficas  46
Fabricaçao de artefatos de trefilados  45
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  45
Fabricaçao de artefatos têxteis a partir de tecidos  43
Bancos comerciais  43
Servicos domesticos  43
Aluguel de imoveis  42
Preparaçao do leite  41
Fabrç. de estruturas metalicas para edificios, pontes, torres de tr...  41
Comércio atacadista de produtos quimicos  40
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  40
Fabrç.  de artefatos diversos de madeira, palha, cortica e material  39
Comércio atacadista de fios texteis, tecidos, artefatos de tecidos  39
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  39
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabrç. de subestaçoes, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  37
Intermediários do com. de máquinas, equipamentos industriais, embar...  37
Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia privada  37
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complementos  35
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  33
Lavanderias e tinturarias  33
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenç...  32
Comércio atacadista de eletrodomesticos e outros equipamentos  32
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica  32
Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para preparo de beb...  31
Confecçao de roupas profissionais  31
Fabricaçao de embalagem de plastico  31
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  30
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  30
Desenvolvimento de programas de informatica  30
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  29
Servicos veterinarios  29
Atividades funerarias e conexas  29
Fabricaçao de acessorios do vestuario  28
Fabricaçao de embalagens de papel  28
Armazenamento e depositos de cargas  28
Inpermeabilizacao e servicos de pintura em geral  27
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  27
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  26
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenharia civ...  26
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anteriormente.  26
Comércio atacadista de madeira, material de construcao, ferragens  25
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos automotores nao...  24
Grandes estruturas e obras de arte  24
Incorporacao de imoveis por conta propria  24
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potassicos  23
Defesa  23
Fabricaçao de calcados de couro  22
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ. veteriná...  21
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro...  20
Com. varejista realizado em vias públicas, postos móveis, através d...  20
Previdencia privada aberta  20
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem  20
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e suas ligas  19
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos dome...  19
Intermediarios do com. de combustiveis, minerais, metais e prod...  19
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - hipermercados  19
Producao  de filmes cinematograficos e fitas de video  19
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, o...  18
Atividades de organizacoes politicas  18
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de...  17
Recondicionamento de pneumaticos  17
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  17
Comércio atacadista de combustiveis  17
Extraçao de pedra, areia e argila  16
Torrefaçao e moagem de café  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transp. e elevaça...  16
Comércio varejista de artigos usados, em lojas  16
Sociedades de credito, financiamento e investimento  16
Beneficiamento, moagem  e preparaçao de outros alimentos de origem ...  15
Fabricaçao de computadores  15
Intermediários do com. especializado em produtos nao-especificados ...  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valores mobiliar  15
Atividades de agencias de noticias  15
Cultivo de outros produtos temporários  14
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  14
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  14
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  14
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  14
Fabricaçao de produtos do fumo  13
Ediçao; ediçao e impressao de revistas  13
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  13
Comércio atacadista de residuos e sucatas  13
Com. varejista de artigos em geral, por catalogo ou pedido pelo cor...  13
Fabrç. de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exclusive para ...  12
Transporte rodoviario de mudancas  12
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificadas anterio...  12
Fabrç. de embalagens  de papelao - inclusive a fabrç. de papelao  11
Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e fumo  11
Comércio atacadista de pescados  11
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  10
Grandes movimentacoes de terra  10
Impressao de jornais, revistas e livros  9
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  9
Fabricaçao de artigos de serralheria - exclusive esquadrias  9
Intermediários do com. de têxteis, vestuário, calçados e artigos de...  9
Transporte maritimo de cabotagem  9
Fiaçao de algodao  8
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  8
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  8
Gestao de salas de espetaculos  8
Fabricaçao de farinha de mandioca e derivados  7
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pessoal  7
Fabrç. de outros produtos quimicos nao especificados ou nao classif...  7
Intermediarios do comercio de moveis e artigos de uso domestico  7
Transporte rodoviario de produtos perigosos  7
Cooperativas de credito  7
Educacao supletiva  7
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Pesca  6
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-associada ...  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de frutas  6
Fabricaçao de outros artefatos de couro  6
Comércio atacadista de produtos agricolas "in natura"  6
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para o comercio  6
Atividades relacionadas com organizacao do transporte de cargas  6
Ensaios de materiais e de produtos  6
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de produtos de...  5
Fabricaçao de tecidos de malha  5
Metalurgia do aluminio e suas ligas  5
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direcao e suspen...  5
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  5
Incorporacao de imoveis por conta de terceiros  5
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulose, p...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  4
Reparacao de calcados  4
Distribuicao de filmes e de videos  4
Criaçao de outros animais  3
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguardentes e outr...  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Cultivo de cereais  2
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Comércio atacadista de leite e produtos do leite  2
Com. atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e feculas  2
Comércio atacadista de produtos do fumo  2
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para escritorio  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores e plantas ornamentais  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricaçao de outros artigos texteis - exclusive vestuario  1
Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tric...  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de inseticidas  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  1
Fabrç. de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equi...  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos automotor...  1
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Reciclagem de sucatas metalicas  1
Construçao de obras de prevencao e recuperacao do meio ambiente  1
Alvenaria e reboco  1
Intermediarios do com. de materias primas agricolas, animais vi...  1
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Com. atacadista de outros produtos intermediarios nao agropecuarios  1
Carga e descarga  1
Atividades auxiliares aos transportes aquaviarios  1
Seguros de vida  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais  1
Total  133.097

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva
Elaboração: DIEESE
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Administracao publica em geral  41.792
Seguranca e ordem pública  7.176
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de servicos)  5.922
Atividades de atendimento hospitalar  3.489
Justica  3.445
Condominios prediais  2.789
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.617
Educacao fundamental  2.358
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresas, nao-esp...  2.344
Selecao, agenciamento e locacao de mao-de-obra para serv. tempor...  2.270
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.166
Com. varejista de outros produtos nao especificados anteriormen...  1.732
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.692
Educacao media de formacao geral  1.570
Outras atividades associativas, nao especificadas anteriormente  1.497
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico completo  1.456
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferramentas manua...  1.315
Tecelagem de algodao  1.200
Limpeza urbana e esgoto  1.160
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.032
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.001
Educacao superior  933
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  929
Outras obras de instalacoes  917
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante  897
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos aut...  883
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  879
Construçao de estacoes e redes de telefonia e comunicacao  799
Comércio a varejo de combustiveis  764
Atividades de atencao ambulatorial  709
Atividades de limpeza em predios e domicilios  689
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  669
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros artigo...  654
Bancos multiplos (com carteira comercial)  652
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  644
Lanchonetes e similares  644
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  643
Producao e distribuicao de energia eletrica  627
Extraçao de petróleo e gás natural  610
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastelaria  592
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou terapeutica  590
Transporte rodoviario de cargas, em geral  582
Fornecimento de comida preparada  580
Servicos sociais com alojamento  552
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritório; informá...  549
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  528
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - supermercados  527
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Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelage...  490
Educacao continuada ou permanente e aprendizagem profissional  488
Atividades de correio nacional  484
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  466
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  464
Educacao pre-escolar  448
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais  432
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  429
Atividades de organizacoes religiosas  422
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria  413
Telecomunicaçoes  395
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para usos diversos  379
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem  367
Obras de outros tipos  357
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  350
Caixas economicas  350
Atividades de televisao  335
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de produtos ali...  328
Processamento de dados  326
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  307
Refino de petróleo  294
Montagens industriais  291
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e o...  288
Atividades de contabilidade e auditoria  278
Servicos sociais sem alojamento  272
Instalaçoes eletricas  271
Atividades de outros profissionais da area de saude  269
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frios e conser...  268
Atividades de radio  268
Construçao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica  258
Educacao especial  258
Criaçao de bovinos  254
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  253
Comércio atacadista de bebidas  252
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  246
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anteriorm...  246
Ediçao; ediçao e impressao de jornais  243
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  237
Outras atividades relacionadas ao lazer  229
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim excl lj convenien.  228
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico e pess...  225
Atividades de organizacoes profissionais  223
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  216
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec...  216
Atividades de organizacoes sindicais  216
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e literarias  216
Outros servicos auxiliares da construcao  215
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especializado )  210
Com. varejista de outros produtos alimenticios nao especificado...  206
Comércio varejista de bebidas  204
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao especificados ...  202
Confecçao de pecas interiores do vestuario  192
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  187
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  181
Atividades de assessoria em gestao empresarial  176
Produçao mista: lavoura e pecuária  174
Outros servicos de alimentacao  174
Intermediários do com. de mercadorias em geral (nao-especializados)  172
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  158
Atividades juridicas  156
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante  154
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao associa...  153
Cultivo de cana-de-açúcar  146
Atividades de apoio à administraçao pública  144
Com. varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhante...  135
Confecçao de outras pecas do vestuario  128
Atividades auxiliares aos transportes terrestres  126
Comércio varejista de carnes - açougues  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  120
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - loj convenienc  117
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrodomesticos  115
Publicidade  113
Transporte por navegacao interior de carga  107
Administracao de imoveis por conta de terceiros  106
Atividades desportivas  101
Outros tipos de alojamento  100
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao especifica  96
Transporte ferroviario interurbano  94
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acesso...  91
Atividades auxiliares aos transportes aereos  91
Fabricaçao de massas alimentícias  90
Transporte por navegacao interior de passageiros  86
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  84
Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente  83
Obras viarias - inclusive manutencao  82
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao e refrige...  81
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  80
Educacao media de formacao tecnica e profissional  79
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  78
Fabricaçao de embalagens metalicas  77
Fabricaçao de colchoes  77
Comércio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria  76
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condimentos  74
Regulacao das atividades economicas  73
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Serv. de impressao de material escolar e de material para usos in.....  71
Outras atividades de concessao de credito  69
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  68
Intermediarios do com. de madeira, material de constr. e ferrag...  68
Aluguel de automoveis  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, cartolina e c...  66
Atividades de manutencao do fisico corporal  64
Seguros nao-vida  62
Transporte aereo, regular  61
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao especificad...  60
Execuçao de outros serviços gráficos  59
Obras de urbanizacao e paisagismo  59
Comércio atacadista de outros artigos de usos pessoal e domestico  59
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especificadas ante...  59
Regulacao das atividades sociais e culturais  59
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  58
Fabricaçao de sorvetes  56
Projeçao de filmes e de videos  56
Fabricaçao de produtos do laticínio  54
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  54
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutuantes  54
Outras atividades de correio  54
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  53
Cultivo de frutas cítricas  52
Fabricaçao de moveis de outros materiais  52
Criaçao de aves  51
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  51
Perfuracoes e execucao de fundacoes destinados a construçao civil  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e est...  49
Fabricaçao de produtos diversos  48
Planos de saude  48
Consultoria em sistemas de informatica  47
Previdencia privada fechada  46
Atividades fotograficas  46
Fabricaçao de artefatos de trefilados  45
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  45
Fabricaçao de artefatos têxteis a partir de tecidos  43
Bancos comerciais  43
Servicos domesticos  43
Aluguel de imoveis  42
Preparaçao do leite  41
Fabrç. de estruturas metalicas para edificios, pontes, torres de tr...  41
Comércio atacadista de produtos quimicos  40
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  40
Fabrç.  de artefatos diversos de madeira, palha, cortica e material  39
Comércio atacadista de fios texteis, tecidos, artefatos de tecidos  39
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  39
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabrç. de subestaçoes, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  37
Intermediários do com. de máquinas, equipamentos industriais, embar...  37
Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia privada  37
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complementos  35
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  33
Lavanderias e tinturarias  33
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenç...  32
Comércio atacadista de eletrodomesticos e outros equipamentos  32
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica  32
Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para preparo de beb...  31
Confecçao de roupas profissionais  31
Fabricaçao de embalagem de plastico  31
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  30
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  30
Desenvolvimento de programas de informatica  30
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  29
Servicos veterinarios  29
Atividades funerarias e conexas  29
Fabricaçao de acessorios do vestuario  28
Fabricaçao de embalagens de papel  28
Armazenamento e depositos de cargas  28
Inpermeabilizacao e servicos de pintura em geral  27
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  27
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  26
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenharia civ...  26
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anteriormente.  26
Comércio atacadista de madeira, material de construcao, ferragens  25
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos automotores nao...  24
Grandes estruturas e obras de arte  24
Incorporacao de imoveis por conta propria  24
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potassicos  23
Defesa  23
Fabricaçao de calcados de couro  22
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ. veteriná...  21
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro...  20
Com. varejista realizado em vias públicas, postos móveis, através d...  20
Previdencia privada aberta  20
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem  20
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e suas ligas  19
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos dome...  19
Intermediarios do com. de combustiveis, minerais, metais e prod...  19
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - hipermercados  19
Producao  de filmes cinematograficos e fitas de video  19
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, o...  18
Atividades de organizacoes politicas  18
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de...  17
Recondicionamento de pneumaticos  17
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  17
Comércio atacadista de combustiveis  17
Extraçao de pedra, areia e argila  16
Torrefaçao e moagem de café  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transp. e elevaça...  16
Comércio varejista de artigos usados, em lojas  16
Sociedades de credito, financiamento e investimento  16
Beneficiamento, moagem  e preparaçao de outros alimentos de origem ...  15
Fabricaçao de computadores  15
Intermediários do com. especializado em produtos nao-especificados ...  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valores mobiliar  15
Atividades de agencias de noticias  15
Cultivo de outros produtos temporários  14
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  14
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  14
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  14
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  14
Fabricaçao de produtos do fumo  13
Ediçao; ediçao e impressao de revistas  13
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  13
Comércio atacadista de residuos e sucatas  13
Com. varejista de artigos em geral, por catalogo ou pedido pelo cor...  13
Fabrç. de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exclusive para ...  12
Transporte rodoviario de mudancas  12
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificadas anterio...  12
Fabrç. de embalagens  de papelao - inclusive a fabrç. de papelao  11
Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e fumo  11
Comércio atacadista de pescados  11
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  10
Grandes movimentacoes de terra  10
Impressao de jornais, revistas e livros  9
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  9
Fabricaçao de artigos de serralheria - exclusive esquadrias  9
Intermediários do com. de têxteis, vestuário, calçados e artigos de...  9
Transporte maritimo de cabotagem  9
Fiaçao de algodao  8
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  8
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  8
Gestao de salas de espetaculos  8
Fabricaçao de farinha de mandioca e derivados  7
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pessoal  7
Fabrç. de outros produtos quimicos nao especificados ou nao classif...  7
Intermediarios do comercio de moveis e artigos de uso domestico  7
Transporte rodoviario de produtos perigosos  7
Cooperativas de credito  7
Educacao supletiva  7
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Pesca  6
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-associada ...  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de frutas  6
Fabricaçao de outros artefatos de couro  6
Comércio atacadista de produtos agricolas "in natura"  6
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para o comercio  6
Atividades relacionadas com organizacao do transporte de cargas  6
Ensaios de materiais e de produtos  6
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de produtos de...  5
Fabricaçao de tecidos de malha  5
Metalurgia do aluminio e suas ligas  5
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direcao e suspen...  5
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  5
Incorporacao de imoveis por conta de terceiros  5
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulose, p...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  4
Reparacao de calcados  4
Distribuicao de filmes e de videos  4
Criaçao de outros animais  3
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguardentes e outr...  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Cultivo de cereais  2
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Comércio atacadista de leite e produtos do leite  2
Com. atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e feculas  2
Comércio atacadista de produtos do fumo  2
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para escritorio  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores e plantas ornamentais  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricaçao de outros artigos texteis - exclusive vestuario  1
Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tric...  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de inseticidas  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  1
Fabrç. de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equi...  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos automotor...  1
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Reciclagem de sucatas metalicas  1
Construçao de obras de prevencao e recuperacao do meio ambiente  1
Alvenaria e reboco  1
Intermediarios do com. de materias primas agricolas, animais vi...  1
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Com. atacadista de outros produtos intermediarios nao agropecuarios  1
Carga e descarga  1
Atividades auxiliares aos transportes aquaviarios  1
Seguros de vida  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais  1
Total  133.097

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva
Elaboração: DIEESE
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Administracao publica em geral  41.792
Seguranca e ordem pública  7.176
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de servicos)  5.922
Atividades de atendimento hospitalar  3.489
Justica  3.445
Condominios prediais  2.789
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.617
Educacao fundamental  2.358
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresas, nao-esp...  2.344
Selecao, agenciamento e locacao de mao-de-obra para serv. tempor...  2.270
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.166
Com. varejista de outros produtos nao especificados anteriormen...  1.732
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.692
Educacao media de formacao geral  1.570
Outras atividades associativas, nao especificadas anteriormente  1.497
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico completo  1.456
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferramentas manua...  1.315
Tecelagem de algodao  1.200
Limpeza urbana e esgoto  1.160
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.032
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.001
Educacao superior  933
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  929
Outras obras de instalacoes  917
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante  897
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos aut...  883
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  879
Construçao de estacoes e redes de telefonia e comunicacao  799
Comércio a varejo de combustiveis  764
Atividades de atencao ambulatorial  709
Atividades de limpeza em predios e domicilios  689
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  669
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros artigo...  654
Bancos multiplos (com carteira comercial)  652
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  644
Lanchonetes e similares  644
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  643
Producao e distribuicao de energia eletrica  627
Extraçao de petróleo e gás natural  610
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastelaria  592
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou terapeutica  590
Transporte rodoviario de cargas, em geral  582
Fornecimento de comida preparada  580
Servicos sociais com alojamento  552
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritório; informá...  549
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  528
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - supermercados  527
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelage...  490
Educacao continuada ou permanente e aprendizagem profissional  488
Atividades de correio nacional  484
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  466
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  464
Educacao pre-escolar  448
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais  432
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  429
Atividades de organizacoes religiosas  422
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria  413
Telecomunicaçoes  395
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para usos diversos  379
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem  367
Obras de outros tipos  357
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  350
Caixas economicas  350
Atividades de televisao  335
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de produtos ali...  328
Processamento de dados  326
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  307
Refino de petróleo  294
Montagens industriais  291
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e o...  288
Atividades de contabilidade e auditoria  278
Servicos sociais sem alojamento  272
Instalaçoes eletricas  271
Atividades de outros profissionais da area de saude  269
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frios e conser...  268
Atividades de radio  268
Construçao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica  258
Educacao especial  258
Criaçao de bovinos  254
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  253
Comércio atacadista de bebidas  252
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  246
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anteriorm...  246
Ediçao; ediçao e impressao de jornais  243
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  237
Outras atividades relacionadas ao lazer  229
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim excl lj convenien.  228
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico e pess...  225
Atividades de organizacoes profissionais  223
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  216
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec...  216
Atividades de organizacoes sindicais  216
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e literarias  216
Outros servicos auxiliares da construcao  215
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especializado )  210
Com. varejista de outros produtos alimenticios nao especificado...  206
Comércio varejista de bebidas  204
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao especificados ...  202
Confecçao de pecas interiores do vestuario  192
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  187
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  181
Atividades de assessoria em gestao empresarial  176
Produçao mista: lavoura e pecuária  174
Outros servicos de alimentacao  174
Intermediários do com. de mercadorias em geral (nao-especializados)  172
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  158
Atividades juridicas  156
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante  154
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao associa...  153
Cultivo de cana-de-açúcar  146
Atividades de apoio à administraçao pública  144
Com. varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhante...  135
Confecçao de outras pecas do vestuario  128
Atividades auxiliares aos transportes terrestres  126
Comércio varejista de carnes - açougues  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  120
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - loj convenienc  117
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrodomesticos  115
Publicidade  113
Transporte por navegacao interior de carga  107
Administracao de imoveis por conta de terceiros  106
Atividades desportivas  101
Outros tipos de alojamento  100
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao especifica  96
Transporte ferroviario interurbano  94
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acesso...  91
Atividades auxiliares aos transportes aereos  91
Fabricaçao de massas alimentícias  90
Transporte por navegacao interior de passageiros  86
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  84
Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente  83
Obras viarias - inclusive manutencao  82
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao e refrige...  81
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  80
Educacao media de formacao tecnica e profissional  79
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  78
Fabricaçao de embalagens metalicas  77
Fabricaçao de colchoes  77
Comércio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria  76
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condimentos  74
Regulacao das atividades economicas  73
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Serv. de impressao de material escolar e de material para usos in.....  71
Outras atividades de concessao de credito  69
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  68
Intermediarios do com. de madeira, material de constr. e ferrag...  68
Aluguel de automoveis  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, cartolina e c...  66
Atividades de manutencao do fisico corporal  64
Seguros nao-vida  62
Transporte aereo, regular  61
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao especificad...  60
Execuçao de outros serviços gráficos  59
Obras de urbanizacao e paisagismo  59
Comércio atacadista de outros artigos de usos pessoal e domestico  59
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especificadas ante...  59
Regulacao das atividades sociais e culturais  59
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  58
Fabricaçao de sorvetes  56
Projeçao de filmes e de videos  56
Fabricaçao de produtos do laticínio  54
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  54
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutuantes  54
Outras atividades de correio  54
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  53
Cultivo de frutas cítricas  52
Fabricaçao de moveis de outros materiais  52
Criaçao de aves  51
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  51
Perfuracoes e execucao de fundacoes destinados a construçao civil  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e est...  49
Fabricaçao de produtos diversos  48
Planos de saude  48
Consultoria em sistemas de informatica  47
Previdencia privada fechada  46
Atividades fotograficas  46
Fabricaçao de artefatos de trefilados  45
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  45
Fabricaçao de artefatos têxteis a partir de tecidos  43
Bancos comerciais  43
Servicos domesticos  43
Aluguel de imoveis  42
Preparaçao do leite  41
Fabrç. de estruturas metalicas para edificios, pontes, torres de tr...  41
Comércio atacadista de produtos quimicos  40
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  40
Fabrç.  de artefatos diversos de madeira, palha, cortica e material  39
Comércio atacadista de fios texteis, tecidos, artefatos de tecidos  39
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  39
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabrç. de subestaçoes, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  37
Intermediários do com. de máquinas, equipamentos industriais, embar...  37
Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia privada  37
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complementos  35
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  33
Lavanderias e tinturarias  33
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenç...  32
Comércio atacadista de eletrodomesticos e outros equipamentos  32
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica  32
Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para preparo de beb...  31
Confecçao de roupas profissionais  31
Fabricaçao de embalagem de plastico  31
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  30
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  30
Desenvolvimento de programas de informatica  30
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  29
Servicos veterinarios  29
Atividades funerarias e conexas  29
Fabricaçao de acessorios do vestuario  28
Fabricaçao de embalagens de papel  28
Armazenamento e depositos de cargas  28
Inpermeabilizacao e servicos de pintura em geral  27
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  27
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  26
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenharia civ...  26
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anteriormente.  26
Comércio atacadista de madeira, material de construcao, ferragens  25
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos automotores nao...  24
Grandes estruturas e obras de arte  24
Incorporacao de imoveis por conta propria  24
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potassicos  23
Defesa  23
Fabricaçao de calcados de couro  22
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ. veteriná...  21
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro...  20
Com. varejista realizado em vias públicas, postos móveis, através d...  20
Previdencia privada aberta  20
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem  20
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e suas ligas  19
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos dome...  19
Intermediarios do com. de combustiveis, minerais, metais e prod...  19
Com. var de merc em geral, com predom de prod alim - hipermercados  19
Producao  de filmes cinematograficos e fitas de video  19
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, o...  18
Atividades de organizacoes politicas  18
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de...  17
Recondicionamento de pneumaticos  17
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  17
Comércio atacadista de combustiveis  17
Extraçao de pedra, areia e argila  16
Torrefaçao e moagem de café  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transp. e elevaça...  16
Comércio varejista de artigos usados, em lojas  16
Sociedades de credito, financiamento e investimento  16
Beneficiamento, moagem  e preparaçao de outros alimentos de origem ...  15
Fabricaçao de computadores  15
Intermediários do com. especializado em produtos nao-especificados ...  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valores mobiliar  15
Atividades de agencias de noticias  15
Cultivo de outros produtos temporários  14
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  14
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  14
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  14
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  14
Fabricaçao de produtos do fumo  13
Ediçao; ediçao e impressao de revistas  13
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  13
Comércio atacadista de residuos e sucatas  13
Com. varejista de artigos em geral, por catalogo ou pedido pelo cor...  13
Fabrç. de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exclusive para ...  12
Transporte rodoviario de mudancas  12
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificadas anterio...  12
Fabrç. de embalagens  de papelao - inclusive a fabrç. de papelao  11
Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e fumo  11
Comércio atacadista de pescados  11
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  10
Grandes movimentacoes de terra  10
Impressao de jornais, revistas e livros  9
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  9
Fabricaçao de artigos de serralheria - exclusive esquadrias  9
Intermediários do com. de têxteis, vestuário, calçados e artigos de...  9
Transporte maritimo de cabotagem  9
Fiaçao de algodao  8
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  8
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  8
Gestao de salas de espetaculos  8
Fabricaçao de farinha de mandioca e derivados  7
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pessoal  7
Fabrç. de outros produtos quimicos nao especificados ou nao classif...  7
Intermediarios do comercio de moveis e artigos de uso domestico  7
Transporte rodoviario de produtos perigosos  7
Cooperativas de credito  7
Educacao supletiva  7
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Pesca  6
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-associada ...  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de frutas  6
Fabricaçao de outros artefatos de couro  6
Comércio atacadista de produtos agricolas "in natura"  6
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para o comercio  6
Atividades relacionadas com organizacao do transporte de cargas  6
Ensaios de materiais e de produtos  6
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de produtos de...  5
Fabricaçao de tecidos de malha  5
Metalurgia do aluminio e suas ligas  5
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direcao e suspen...  5
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  5
Incorporacao de imoveis por conta de terceiros  5
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulose, p...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  4
Reparacao de calcados  4
Distribuicao de filmes e de videos  4
Criaçao de outros animais  3
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguardentes e outr...  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Cultivo de cereais  2
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Comércio atacadista de leite e produtos do leite  2
Com. atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e feculas  2
Comércio atacadista de produtos do fumo  2
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para escritorio  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores e plantas ornamentais  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricaçao de outros artigos texteis - exclusive vestuario  1
Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tric...  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de inseticidas  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  1
Fabrç. de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equi...  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos automotor...  1
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Reciclagem de sucatas metalicas  1
Construçao de obras de prevencao e recuperacao do meio ambiente  1
Alvenaria e reboco  1
Intermediarios do com. de materias primas agricolas, animais vi...  1
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/01
Com. atacadista de outros produtos intermediarios nao agropecuarios  1
Carga e descarga  1
Atividades auxiliares aos transportes aquaviarios  1
Seguros de vida  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais  1
Total  133.097

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva
Elaboração: DIEESE
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Administracao publica em geral  45.693
Seguranca e ordem pública  7.864
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  7.317
Atividades de atendimento hospitalar  3.318
Justica  3.214
Condominios prediais  3.112
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.888
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2.881
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.347
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  2.226
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.954
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  1.842
Ensino fundamental  1.722
Ensino médio  1.649
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  1.630
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  1.611
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  1.446
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  1.348
Bancos multiplos (com carteira comercial)  1.314
Tecelagem de algodao  1.201
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.050
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.004
Estabelecimentos hoteleiros  975
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  970
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  922
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  907
Educação superior - Pós-Graduação e Extensão  902
Comércio a varejo de combustiveis  861
Atividades de atencao ambulatorial  858
Outras obras de instalacoes  822
Lanchonetes e similares  822
Outras atividades de ensino  785
Fornecimento de comida preparada  757
Educação infantil-pré-escola  729
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  694
Transporte rodoviario de cargas, em geral  685
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  667
Servicos sociais com alojamento  665
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  659
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  632
Transmissão de energia elétrica  626
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  619
Extraçao de petróleo e gás natural  616
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  612
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  595
Atividades de correio nacional  593
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  581
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  548
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  538
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  533
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  521
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  475
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  465
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  451
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  429
Educação superior - Graduação  429
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  426
Atividades de organizacoes religiosas  382
Processamento de dados  378
Telecomunicaçoes  372
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  356
Caixas economicas  356
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  345
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  344
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  340
Refino de petróleo  332
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  329
Atividades de televisao  325
Obras de outros tipos  316
Edição e impressão de jornais  301
Atividades de organizacoes profissionais  294
Servicos sociais sem alojamento  293
Atividades de outros profissionais da area de saude  291
Comércio atacadista de bebidas  289
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  288
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  282
Obras de montagem  280
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  273
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  271
Atividades de contabilidade e auditoria  271
Atividades de organizacoes sindicais  270
Atividades de radio  270
Instalaçoes eletricas  264
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  264
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  259
Obras para telecomunicações  254
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  253
Outras atividades relacionadas ao lazer  246
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  245
Obras viárias  240
Criaçao de bovinos  238
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  232
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  222
Atividades desportivas  222
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Outros servicos de alimentacao  214
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  211
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  211
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  209
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  201
Outros tipos de alojamento  199
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  188
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  181
Atividades juridicas  162
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  155
Cultivo de cana-de-açúcar  154
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  148
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  144
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  143
Produçao mista: lavoura e pecuária  138
Atividades de assessoria em gestao empresarial  131
Obras para geração e distribuição de energia elétrica  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  122
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  120
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  114
Cultivo de cereais para grãos  112
Comércio varejista de bebidas  112
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  111
Confecçao de roupas profissionais  110
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  110
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  109
Publicidade  109
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  105
Outras atividades de concessao de credito  103
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  101
Comércio varejista de carnes - açougues  101
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  96
Aluguel de automoveis  95
Administracao de imoveis por conta de terceiros  93
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  90
Atividades auxiliares dos transportes aereos  90
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  88
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  88
Planos de saude  88
Fabricaçao de massas alimentícias  86
Atividades de malote e entrega  86
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  86
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  85
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  83
Obras de arte especiais  82
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  82
Transporte por navegacao interior de passageiros  82
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  81
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  78
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  77
Regulacao das atividades economicas  76
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  74
Obras de acabamento  72
Execuçao de outros serviços gráficos  69
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  69
Criaçao de aves  68
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  68
Fabricaçao de produtos diversos  68
Fabricaçao de embalagens metalicas  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  66
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  66
Fabricaçao de colchoes  65
Transporte ferroviario interurbano  64
Aluguel de imoveis  64
Projeçao de filmes e de videos  63
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  59
Transporte aereo, regular  58
Fabricaçao de sorvetes  53
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  53
Fabricaçao de produtos do laticínio  52
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  52
Outros tipos de comércio varejista  51
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  51
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  49
Cultivo de frutas cítricas  48
Comércio atacadista de produtos quimicos  46
Incorporação e compra e venda de imóveis  46
Previdência complementar fechada  45
Fiaçao de algodao  42
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  42
Sondagens e fundações destinadas à construção  42
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  42
Lavanderias e tinturarias  42
Servicos domesticos  42
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  41
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  41
Fabricaçao de embalagem de plastico  40
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipa...  40
Atividades de manutencao do fisico corporal  39
Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  38
Preparaçao do leite  37
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  37
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  37
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  37
Consultoria em hardware  36
Fabricaçao de moveis de outros materiais  35
Seguros nao-vida  34
Atividades fotograficas  34
Comércio atacadista de residuos e sucatas  33
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  33
Cultivo de outros produtos de lavoura permanente  32
Fabricaçao de acessorios do vestuario  32
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  31
Atividades funerárias e serviços relacionados  31
Fabricaçao de embalagens de papel  30
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  30
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e po  29
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  29
Bancos comerciais  29
Comércio atacadista de combustiveis  28
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  28
Defesa  28
Transporte rodoviario de produtos perigosos  27
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condiment  24
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  24
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elev...  24
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ  23
Produçao de sucos de frutas e de legumes  23
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema  23
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  23
Servicos veterinarios  22
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  21
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  21
Sociedades de credito, financiamento e investimento  21
Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consu  21
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  20
Fabricaçao de calcados de couro  20
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  20
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  20
Atividades de organizacoes politicas  20
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  19
Corretagem e avaliação de imóveis  19
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  19
Atividades de apoio à administraçao pública  19
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  18
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  18
Previdência complementar aberta  18
Extraçao de pedra, areia e argila  17
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  17
Torrefaçao e moagem de café  16
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabricaçao de embalagens  de papelao - inclusive a fabricaçao de pa...  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospi  16
Gestao de salas de espetaculos  16
Edição de livros, revistas e jornais  15
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  15
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  15
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valore  15
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para  14
Recondicionamento de pneumaticos  13
Fabrç. de fogoes, refrigeradores e máquinas de lavar e SE  13
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  13
Fabricaçao de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exceto para...  12
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de p  11
Fabricaçao de produtos do fumo  11
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  11
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  11
Transporte rodoviario de mudancas  11
Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas  11
Crédito cooperativo  11
Educação infantil-creche  11
Cultivo de outros produtos de lavoura temporária  10
Silvicultura  10
Fabricaçao de aditivos de uso industrial  10
Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  10
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  10
Metalurgia do aluminio e suas ligas  9
Aluguel de equipamentos de construcao e demolicao com ope  9
Armazenamento e depositos de cargas  9
Atividades auxiliares dos transportes aquaviarios  9
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  8
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  8
Comércio atacadista de pescados  8
Fabricaçao de outros artefatos de couro  7
Fabricaçao de computadores  7
Reciclagem de sucatas metalicas  7
Comércio varejista de artigos usados  7
Reparacao de calcados  7
Pesca e serviços relacionados  6
Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  6
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  6
Desenvolvimento e edição de softwares prontos para uso  6
Seguridade social  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de fru  5
Fabricaçao de artefatos de tapeçaria  5
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pess  5
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulos  5
Grandes movimentacoes de terra  5
Com. atacadista de matérias primas agrícolas e produtos semi-acabad...  5
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  5
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  5
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  5
Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade  5
Criaçao de outros animais  4
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  4
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário  4
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  4
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  4
Comércio em vias públicas, exceto em quiosques fixos  4
Seguros de vida  4
Educação profissional de nível técnico  4
Criaçao de outros animais de grande porte  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos af  3
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  3
Comércio atacadista de produtos do fumo  3
Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p...  3
Comércio atacadista de computadores,  equipamentos de tel  3
Com. atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Distribuicao de filmes e de videos  3
Atividades de agencias de noticias  3
Ativ. de jardins botânicos, zoologicos, parques nacionais  3
Aqüicultura e serviços relacionados  2
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  2
Fabricaçao de pecas fundidas de ferro e aco  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Com. atacadista de outros produtos intermediários nao agropecuários...  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores, plantas ornamentais e produtos de viveiro  1
Criaçao de suínos  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  1
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguarden  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de explosivos  1
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente  1
Fabricaçao de artefatos estampados de metal  1
Metalurgia do pó  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos  1
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas ...  1
Carga e descarga  1
Agências de fomento  1
Atividades de bibliotecas e arquivos  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterr  1
Total  143.005

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar
Elaboração: DIEESE
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Administracao publica em geral  45.693
Seguranca e ordem pública  7.864
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  7.317
Atividades de atendimento hospitalar  3.318
Justica  3.214
Condominios prediais  3.112
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.888
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2.881
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.347
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  2.226
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.954
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  1.842
Ensino fundamental  1.722
Ensino médio  1.649
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  1.630
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  1.611
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  1.446
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  1.348
Bancos multiplos (com carteira comercial)  1.314
Tecelagem de algodao  1.201
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.050
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.004
Estabelecimentos hoteleiros  975
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  970
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  922
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  907
Educação superior - Pós-Graduação e Extensão  902
Comércio a varejo de combustiveis  861
Atividades de atencao ambulatorial  858
Outras obras de instalacoes  822
Lanchonetes e similares  822
Outras atividades de ensino  785
Fornecimento de comida preparada  757
Educação infantil-pré-escola  729
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  694
Transporte rodoviario de cargas, em geral  685
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  667
Servicos sociais com alojamento  665
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  659
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  632
Transmissão de energia elétrica  626
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  619
Extraçao de petróleo e gás natural  616
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  612
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  595
Atividades de correio nacional  593
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  581
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  548
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  538
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  533
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  521
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  475
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  465
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  451
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  429
Educação superior - Graduação  429
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  426
Atividades de organizacoes religiosas  382
Processamento de dados  378
Telecomunicaçoes  372
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  356
Caixas economicas  356
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  345
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  344
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  340
Refino de petróleo  332
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  329
Atividades de televisao  325
Obras de outros tipos  316
Edição e impressão de jornais  301
Atividades de organizacoes profissionais  294
Servicos sociais sem alojamento  293
Atividades de outros profissionais da area de saude  291
Comércio atacadista de bebidas  289
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  288
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  282
Obras de montagem  280
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  273
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  271
Atividades de contabilidade e auditoria  271
Atividades de organizacoes sindicais  270
Atividades de radio  270
Instalaçoes eletricas  264
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  264
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  259
Obras para telecomunicações  254
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  253
Outras atividades relacionadas ao lazer  246
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  245
Obras viárias  240
Criaçao de bovinos  238
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  232
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  222
Atividades desportivas  222
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Outros servicos de alimentacao  214
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  211
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  211
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  209
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  201
Outros tipos de alojamento  199
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  188
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  181
Atividades juridicas  162
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  155
Cultivo de cana-de-açúcar  154
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  148
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  144
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  143
Produçao mista: lavoura e pecuária  138
Atividades de assessoria em gestao empresarial  131
Obras para geração e distribuição de energia elétrica  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  122
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  120
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  114
Cultivo de cereais para grãos  112
Comércio varejista de bebidas  112
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  111
Confecçao de roupas profissionais  110
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  110
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  109
Publicidade  109
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  105
Outras atividades de concessao de credito  103
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  101
Comércio varejista de carnes - açougues  101
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  96
Aluguel de automoveis  95
Administracao de imoveis por conta de terceiros  93
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  90
Atividades auxiliares dos transportes aereos  90
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  88
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  88
Planos de saude  88
Fabricaçao de massas alimentícias  86
Atividades de malote e entrega  86
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  86
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  85
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  83
Obras de arte especiais  82
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  82
Transporte por navegacao interior de passageiros  82
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  81
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  78
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  77
Regulacao das atividades economicas  76
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  74
Obras de acabamento  72
Execuçao de outros serviços gráficos  69
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  69
Criaçao de aves  68
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  68
Fabricaçao de produtos diversos  68
Fabricaçao de embalagens metalicas  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  66
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  66
Fabricaçao de colchoes  65
Transporte ferroviario interurbano  64
Aluguel de imoveis  64
Projeçao de filmes e de videos  63
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  59
Transporte aereo, regular  58
Fabricaçao de sorvetes  53
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  53
Fabricaçao de produtos do laticínio  52
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  52
Outros tipos de comércio varejista  51
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  51
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  49
Cultivo de frutas cítricas  48
Comércio atacadista de produtos quimicos  46
Incorporação e compra e venda de imóveis  46
Previdência complementar fechada  45
Fiaçao de algodao  42
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  42
Sondagens e fundações destinadas à construção  42
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  42
Lavanderias e tinturarias  42
Servicos domesticos  42
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  41
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  41
Fabricaçao de embalagem de plastico  40
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipa...  40
Atividades de manutencao do fisico corporal  39
Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  38
Preparaçao do leite  37
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  37
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  37
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  37
Consultoria em hardware  36
Fabricaçao de moveis de outros materiais  35
Seguros nao-vida  34
Atividades fotograficas  34
Comércio atacadista de residuos e sucatas  33
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  33
Cultivo de outros produtos de lavoura permanente  32
Fabricaçao de acessorios do vestuario  32
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  31
Atividades funerárias e serviços relacionados  31
Fabricaçao de embalagens de papel  30
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  30
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e po  29
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  29
Bancos comerciais  29
Comércio atacadista de combustiveis  28
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  28
Defesa  28
Transporte rodoviario de produtos perigosos  27
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condiment  24
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  24
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elev...  24
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ  23
Produçao de sucos de frutas e de legumes  23
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema  23
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  23
Servicos veterinarios  22
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  21
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  21
Sociedades de credito, financiamento e investimento  21
Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consu  21
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  20
Fabricaçao de calcados de couro  20
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  20
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  20
Atividades de organizacoes politicas  20
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  19
Corretagem e avaliação de imóveis  19
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  19
Atividades de apoio à administraçao pública  19
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  18
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  18
Previdência complementar aberta  18
Extraçao de pedra, areia e argila  17
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  17
Torrefaçao e moagem de café  16
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabricaçao de embalagens  de papelao - inclusive a fabricaçao de pa...  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospi  16
Gestao de salas de espetaculos  16
Edição de livros, revistas e jornais  15
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  15
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  15
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valore  15
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para  14
Recondicionamento de pneumaticos  13
Fabrç. de fogoes, refrigeradores e máquinas de lavar e SE  13
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  13
Fabricaçao de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exceto para...  12
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de p  11
Fabricaçao de produtos do fumo  11
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  11
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  11
Transporte rodoviario de mudancas  11
Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas  11
Crédito cooperativo  11
Educação infantil-creche  11
Cultivo de outros produtos de lavoura temporária  10
Silvicultura  10
Fabricaçao de aditivos de uso industrial  10
Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  10
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  10
Metalurgia do aluminio e suas ligas  9
Aluguel de equipamentos de construcao e demolicao com ope  9
Armazenamento e depositos de cargas  9
Atividades auxiliares dos transportes aquaviarios  9
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  8
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  8
Comércio atacadista de pescados  8
Fabricaçao de outros artefatos de couro  7
Fabricaçao de computadores  7
Reciclagem de sucatas metalicas  7
Comércio varejista de artigos usados  7
Reparacao de calcados  7
Pesca e serviços relacionados  6
Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  6
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  6
Desenvolvimento e edição de softwares prontos para uso  6
Seguridade social  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de fru  5
Fabricaçao de artefatos de tapeçaria  5
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pess  5
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulos  5
Grandes movimentacoes de terra  5
Com. atacadista de matérias primas agrícolas e produtos semi-acabad...  5
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  5
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  5
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  5
Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade  5
Criaçao de outros animais  4
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  4
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário  4
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  4
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  4
Comércio em vias públicas, exceto em quiosques fixos  4
Seguros de vida  4
Educação profissional de nível técnico  4
Criaçao de outros animais de grande porte  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos af  3
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  3
Comércio atacadista de produtos do fumo  3
Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p...  3
Comércio atacadista de computadores,  equipamentos de tel  3
Com. atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Distribuicao de filmes e de videos  3
Atividades de agencias de noticias  3
Ativ. de jardins botânicos, zoologicos, parques nacionais  3
Aqüicultura e serviços relacionados  2
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  2
Fabricaçao de pecas fundidas de ferro e aco  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Com. atacadista de outros produtos intermediários nao agropecuários...  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores, plantas ornamentais e produtos de viveiro  1
Criaçao de suínos  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  1
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguarden  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de explosivos  1
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente  1
Fabricaçao de artefatos estampados de metal  1
Metalurgia do pó  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos  1
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas ...  1
Carga e descarga  1
Agências de fomento  1
Atividades de bibliotecas e arquivos  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterr  1
Total  143.005

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar
Elaboração: DIEESE
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Administracao publica em geral  45.693
Seguranca e ordem pública  7.864
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  7.317
Atividades de atendimento hospitalar  3.318
Justica  3.214
Condominios prediais  3.112
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.888
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2.881
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.347
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  2.226
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.954
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  1.842
Ensino fundamental  1.722
Ensino médio  1.649
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  1.630
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  1.611
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  1.446
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  1.348
Bancos multiplos (com carteira comercial)  1.314
Tecelagem de algodao  1.201
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.050
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.004
Estabelecimentos hoteleiros  975
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  970
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  922
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  907
Educação superior - Pós-Graduação e Extensão  902
Comércio a varejo de combustiveis  861
Atividades de atencao ambulatorial  858
Outras obras de instalacoes  822
Lanchonetes e similares  822
Outras atividades de ensino  785
Fornecimento de comida preparada  757
Educação infantil-pré-escola  729
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  694
Transporte rodoviario de cargas, em geral  685
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  667
Servicos sociais com alojamento  665
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  659
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  632
Transmissão de energia elétrica  626
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  619
Extraçao de petróleo e gás natural  616
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  612
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  595
Atividades de correio nacional  593
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  581
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  548
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  538
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  533
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  521
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  475
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  465
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  451
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  429
Educação superior - Graduação  429
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  426
Atividades de organizacoes religiosas  382
Processamento de dados  378
Telecomunicaçoes  372
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  356
Caixas economicas  356
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  345
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  344
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  340
Refino de petróleo  332
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  329
Atividades de televisao  325
Obras de outros tipos  316
Edição e impressão de jornais  301
Atividades de organizacoes profissionais  294
Servicos sociais sem alojamento  293
Atividades de outros profissionais da area de saude  291
Comércio atacadista de bebidas  289
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  288
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  282
Obras de montagem  280
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  273
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  271
Atividades de contabilidade e auditoria  271
Atividades de organizacoes sindicais  270
Atividades de radio  270
Instalaçoes eletricas  264
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  264
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  259
Obras para telecomunicações  254
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  253
Outras atividades relacionadas ao lazer  246
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  245
Obras viárias  240
Criaçao de bovinos  238
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  232
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  222
Atividades desportivas  222
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Outros servicos de alimentacao  214
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  211
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  211
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  209
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  201
Outros tipos de alojamento  199
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  188
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  181
Atividades juridicas  162
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  155
Cultivo de cana-de-açúcar  154
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  148
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  144
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  143
Produçao mista: lavoura e pecuária  138
Atividades de assessoria em gestao empresarial  131
Obras para geração e distribuição de energia elétrica  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  122
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  120
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  114
Cultivo de cereais para grãos  112
Comércio varejista de bebidas  112
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  111
Confecçao de roupas profissionais  110
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  110
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  109
Publicidade  109
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  105
Outras atividades de concessao de credito  103
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  101
Comércio varejista de carnes - açougues  101
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  96
Aluguel de automoveis  95
Administracao de imoveis por conta de terceiros  93
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  90
Atividades auxiliares dos transportes aereos  90
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  88
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  88
Planos de saude  88
Fabricaçao de massas alimentícias  86
Atividades de malote e entrega  86
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  86
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  85
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  83
Obras de arte especiais  82
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  82
Transporte por navegacao interior de passageiros  82
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  81
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  78
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  77
Regulacao das atividades economicas  76
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  74
Obras de acabamento  72
Execuçao de outros serviços gráficos  69
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  69
Criaçao de aves  68
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  68
Fabricaçao de produtos diversos  68
Fabricaçao de embalagens metalicas  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  66
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  66
Fabricaçao de colchoes  65
Transporte ferroviario interurbano  64
Aluguel de imoveis  64
Projeçao de filmes e de videos  63
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  59
Transporte aereo, regular  58
Fabricaçao de sorvetes  53
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  53
Fabricaçao de produtos do laticínio  52
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  52
Outros tipos de comércio varejista  51
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  51
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  49
Cultivo de frutas cítricas  48
Comércio atacadista de produtos quimicos  46
Incorporação e compra e venda de imóveis  46
Previdência complementar fechada  45
Fiaçao de algodao  42
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  42
Sondagens e fundações destinadas à construção  42
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  42
Lavanderias e tinturarias  42
Servicos domesticos  42
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  41
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  41
Fabricaçao de embalagem de plastico  40
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipa...  40
Atividades de manutencao do fisico corporal  39
Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  38
Preparaçao do leite  37
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  37
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  37
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  37
Consultoria em hardware  36
Fabricaçao de moveis de outros materiais  35
Seguros nao-vida  34
Atividades fotograficas  34
Comércio atacadista de residuos e sucatas  33
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  33
Cultivo de outros produtos de lavoura permanente  32
Fabricaçao de acessorios do vestuario  32
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  31
Atividades funerárias e serviços relacionados  31
Fabricaçao de embalagens de papel  30
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  30
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e po  29
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  29
Bancos comerciais  29
Comércio atacadista de combustiveis  28
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  28
Defesa  28
Transporte rodoviario de produtos perigosos  27
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condiment  24
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  24
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elev...  24
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ  23
Produçao de sucos de frutas e de legumes  23
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema  23
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  23
Servicos veterinarios  22
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  21
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  21
Sociedades de credito, financiamento e investimento  21
Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consu  21
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  20
Fabricaçao de calcados de couro  20
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  20
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  20
Atividades de organizacoes politicas  20
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  19
Corretagem e avaliação de imóveis  19
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  19
Atividades de apoio à administraçao pública  19
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  18
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  18
Previdência complementar aberta  18
Extraçao de pedra, areia e argila  17
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  17
Torrefaçao e moagem de café  16
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabricaçao de embalagens  de papelao - inclusive a fabricaçao de pa...  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospi  16
Gestao de salas de espetaculos  16
Edição de livros, revistas e jornais  15
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  15
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  15
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valore  15
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para  14
Recondicionamento de pneumaticos  13
Fabrç. de fogoes, refrigeradores e máquinas de lavar e SE  13
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  13
Fabricaçao de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exceto para...  12
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de p  11
Fabricaçao de produtos do fumo  11
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  11
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  11
Transporte rodoviario de mudancas  11
Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas  11
Crédito cooperativo  11
Educação infantil-creche  11
Cultivo de outros produtos de lavoura temporária  10
Silvicultura  10
Fabricaçao de aditivos de uso industrial  10
Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  10
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  10
Metalurgia do aluminio e suas ligas  9
Aluguel de equipamentos de construcao e demolicao com ope  9
Armazenamento e depositos de cargas  9
Atividades auxiliares dos transportes aquaviarios  9
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  8
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  8
Comércio atacadista de pescados  8
Fabricaçao de outros artefatos de couro  7
Fabricaçao de computadores  7
Reciclagem de sucatas metalicas  7
Comércio varejista de artigos usados  7
Reparacao de calcados  7
Pesca e serviços relacionados  6
Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  6
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  6
Desenvolvimento e edição de softwares prontos para uso  6
Seguridade social  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de fru  5
Fabricaçao de artefatos de tapeçaria  5
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pess  5
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulos  5
Grandes movimentacoes de terra  5
Com. atacadista de matérias primas agrícolas e produtos semi-acabad...  5
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  5
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  5
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  5
Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade  5
Criaçao de outros animais  4
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  4
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário  4
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  4
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  4
Comércio em vias públicas, exceto em quiosques fixos  4
Seguros de vida  4
Educação profissional de nível técnico  4
Criaçao de outros animais de grande porte  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos af  3
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  3
Comércio atacadista de produtos do fumo  3
Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p...  3
Comércio atacadista de computadores,  equipamentos de tel  3
Com. atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Distribuicao de filmes e de videos  3
Atividades de agencias de noticias  3
Ativ. de jardins botânicos, zoologicos, parques nacionais  3
Aqüicultura e serviços relacionados  2
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  2
Fabricaçao de pecas fundidas de ferro e aco  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Com. atacadista de outros produtos intermediários nao agropecuários...  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores, plantas ornamentais e produtos de viveiro  1
Criaçao de suínos  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  1
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguarden  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de explosivos  1
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente  1
Fabricaçao de artefatos estampados de metal  1
Metalurgia do pó  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos  1
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas ...  1
Carga e descarga  1
Agências de fomento  1
Atividades de bibliotecas e arquivos  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterr  1
Total  143.005

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar
Elaboração: DIEESE
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Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Administracao publica em geral  45.693
Seguranca e ordem pública  7.864
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  7.317
Atividades de atendimento hospitalar  3.318
Justica  3.214
Condominios prediais  3.112
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  2.888
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2.881
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  2.347
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  2.226
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  1.954
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  1.842
Ensino fundamental  1.722
Ensino médio  1.649
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  1.630
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  1.611
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  1.446
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  1.348
Bancos multiplos (com carteira comercial)  1.314
Tecelagem de algodao  1.201
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  1.050
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  1.004
Estabelecimentos hoteleiros  975
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  970
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  922
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  907
Educação superior - Pós-Graduação e Extensão  902
Comércio a varejo de combustiveis  861
Atividades de atencao ambulatorial  858
Outras obras de instalacoes  822
Lanchonetes e similares  822
Outras atividades de ensino  785
Fornecimento de comida preparada  757
Educação infantil-pré-escola  729
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  694
Transporte rodoviario de cargas, em geral  685
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  667
Servicos sociais com alojamento  665
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  659
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  632
Transmissão de energia elétrica  626
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  619
Extraçao de petróleo e gás natural  616
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  612
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  595
Atividades de correio nacional  593
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  581
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  548
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  538
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  533
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  521
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  475
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  465
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  451
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  429
Educação superior - Graduação  429
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  426
Atividades de organizacoes religiosas  382
Processamento de dados  378
Telecomunicaçoes  372
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  356
Caixas economicas  356
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  345
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  344
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  340
Refino de petróleo  332
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  329
Atividades de televisao  325
Obras de outros tipos  316
Edição e impressão de jornais  301
Atividades de organizacoes profissionais  294
Servicos sociais sem alojamento  293
Atividades de outros profissionais da area de saude  291
Comércio atacadista de bebidas  289
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  288
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  282
Obras de montagem  280
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  273
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  271
Atividades de contabilidade e auditoria  271
Atividades de organizacoes sindicais  270
Atividades de radio  270
Instalaçoes eletricas  264
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  264
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  259
Obras para telecomunicações  254
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  253
Outras atividades relacionadas ao lazer  246
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  245
Obras viárias  240
Criaçao de bovinos  238
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  232
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  222
Atividades desportivas  222
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Outros servicos de alimentacao  214
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  211
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  211
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  209
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  201
Outros tipos de alojamento  199
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  188
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  181
Atividades juridicas  162
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  155
Cultivo de cana-de-açúcar  154
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  148
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  144
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  143
Produçao mista: lavoura e pecuária  138
Atividades de assessoria em gestao empresarial  131
Obras para geração e distribuição de energia elétrica  125
Fabricaçao de esquadrias de metal  122
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  120
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  114
Cultivo de cereais para grãos  112
Comércio varejista de bebidas  112
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  111
Confecçao de roupas profissionais  110
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  110
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  109
Publicidade  109
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  105
Outras atividades de concessao de credito  103
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  101
Comércio varejista de carnes - açougues  101
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  96
Aluguel de automoveis  95
Administracao de imoveis por conta de terceiros  93
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  90
Atividades auxiliares dos transportes aereos  90
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  88
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  88
Planos de saude  88
Fabricaçao de massas alimentícias  86
Atividades de malote e entrega  86
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  86
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  85
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  83
Obras de arte especiais  82
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  82
Transporte por navegacao interior de passageiros  82
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  81
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  78
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  77
Regulacao das atividades economicas  76
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  74
Obras de acabamento  72
Execuçao de outros serviços gráficos  69
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  69
Criaçao de aves  68
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  68
Fabricaçao de produtos diversos  68
Fabricaçao de embalagens metalicas  67
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  66
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  66
Fabricaçao de colchoes  65
Transporte ferroviario interurbano  64
Aluguel de imoveis  64
Projeçao de filmes e de videos  63
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  59
Transporte aereo, regular  58
Fabricaçao de sorvetes  53
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  53
Fabricaçao de produtos do laticínio  52
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  52
Outros tipos de comércio varejista  51
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  51
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  50
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  49
Cultivo de frutas cítricas  48
Comércio atacadista de produtos quimicos  46
Incorporação e compra e venda de imóveis  46
Previdência complementar fechada  45
Fiaçao de algodao  42
Fabricaçao de escovas, pinceis e vassouras  42
Sondagens e fundações destinadas à construção  42
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  42
Lavanderias e tinturarias  42
Servicos domesticos  42
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  41
Fabricaçao de obras de caldeiraria pesada  41
Fabricaçao de embalagem de plastico  40
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipa...  40
Atividades de manutencao do fisico corporal  39
Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  38
Preparaçao do leite  37
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  37
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  37
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  37
Consultoria em hardware  36
Fabricaçao de moveis de outros materiais  35
Seguros nao-vida  34
Atividades fotograficas  34
Comércio atacadista de residuos e sucatas  33
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  33
Cultivo de outros produtos de lavoura permanente  32
Fabricaçao de acessorios do vestuario  32
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  31
Atividades funerárias e serviços relacionados  31
Fabricaçao de embalagens de papel  30
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  30
Fabricaçao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e po  29
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  29
Bancos comerciais  29
Comércio atacadista de combustiveis  28
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  28
Defesa  28
Transporte rodoviario de produtos perigosos  27
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condiment  24
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  24
Fabrç. de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elev...  24
Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ  23
Produçao de sucos de frutas e de legumes  23
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema  23
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  23
Servicos veterinarios  22
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  21
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  21
Sociedades de credito, financiamento e investimento  21
Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consu  21
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais  20
Fabricaçao de calcados de couro  20
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  20
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  20
Atividades de organizacoes politicas  20
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  19
Corretagem e avaliação de imóveis  19
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  19
Atividades de apoio à administraçao pública  19
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  18
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  18
Previdência complementar aberta  18
Extraçao de pedra, areia e argila  17
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  17
Torrefaçao e moagem de café  16
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Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabricaçao de embalagens  de papelao - inclusive a fabricaçao de pa...  16
Fabricaçao de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos  16
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospi  16
Gestao de salas de espetaculos  16
Edição de livros, revistas e jornais  15
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  15
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  15
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  15
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valore  15
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para  14
Recondicionamento de pneumaticos  13
Fabrç. de fogoes, refrigeradores e máquinas de lavar e SE  13
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  13
Fabricaçao de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exceto para...  12
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de p  11
Fabricaçao de produtos do fumo  11
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  11
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  11
Transporte rodoviario de mudancas  11
Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas  11
Crédito cooperativo  11
Educação infantil-creche  11
Cultivo de outros produtos de lavoura temporária  10
Silvicultura  10
Fabricaçao de aditivos de uso industrial  10
Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  10
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  10
Metalurgia do aluminio e suas ligas  9
Aluguel de equipamentos de construcao e demolicao com ope  9
Armazenamento e depositos de cargas  9
Atividades auxiliares dos transportes aquaviarios  9
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  8
Fabricaçao de brinquedos e de jogos recreativos  8
Comércio atacadista de pescados  8
Fabricaçao de outros artefatos de couro  7
Fabricaçao de computadores  7
Reciclagem de sucatas metalicas  7
Comércio varejista de artigos usados  7
Reparacao de calcados  7
Pesca e serviços relacionados  6
Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  6
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  6
Desenvolvimento e edição de softwares prontos para uso  6
Seguridade social  6
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de fru  5
Fabricaçao de artefatos de tapeçaria  5
Fabricaçao de acessorios para seguranca industrial e pess  5
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Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulos  5
Grandes movimentacoes de terra  5
Com. atacadista de matérias primas agrícolas e produtos semi-acabad...  5
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  5
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  5
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  5
Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade  5
Criaçao de outros animais  4
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  4
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário  4
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  4
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  4
Fabricaçao de instrumentos musicais  4
Reciclagem de sucatas nao-metalicas  4
Comércio em vias públicas, exceto em quiosques fixos  4
Seguros de vida  4
Educação profissional de nível técnico  4
Criaçao de outros animais de grande porte  3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos af  3
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  3
Comércio atacadista de produtos do fumo  3
Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p...  3
Comércio atacadista de computadores,  equipamentos de tel  3
Com. atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  3
Distribuicao de filmes e de videos  3
Atividades de agencias de noticias  3
Ativ. de jardins botânicos, zoologicos, parques nacionais  3
Aqüicultura e serviços relacionados  2
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  2
Fabricaçao de pecas fundidas de ferro e aco  2
Comércio atacadista de animais vivos  2
Com. atacadista de outros produtos intermediários nao agropecuários...  2
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  2
Cultivo de flores, plantas ornamentais e produtos de viveiro  1
Criaçao de suínos  1
Extraçao e refino de sal marinho e sal-gema  1
Extraçao de outros minerais nao - metálicos  1
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguarden  1
Fabricaçao de artefatos de cordoaria  1
Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário  1
Fabricaçao de papel  1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Fabricaçao de explosivos  1
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente  1
Fabricaçao de artefatos estampados de metal  1
Metalurgia do pó  1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos  1

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 3
Estoque de emprego formal em Aracaju (mais desagregado)

Classe CNAE 95 Empregados em 31/12/02
Fabricaçao de bicicletas  e triciclos nao-motorizados  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas ...  1
Carga e descarga  1
Agências de fomento  1
Atividades de bibliotecas e arquivos  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterr  1
Total  143.005

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Janeiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  532 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  406
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  247 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  310
Obras de outros tipos  178 Obras de montagem  169
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  93 Obras de outros tipos  132
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  88 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  132
Obras de montagem  83 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  88
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  80 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  79
Condominios prediais  68 Educação fundamental (DESATIVADO)  55
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  56 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  54
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  56 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  53
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  56 Fornecimento de comida preparada  50
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  53 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  48
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  52 Condominios prediais  46
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  45 Atividades de atendimento hospitalar  44
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  42 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  40
Comércio a varejo de combustiveis  40 Educação média em formação geral (DESATIVADO)  39
Lanchonetes e similares  40 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  38
Outras obras de instalacoes  35 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  38
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  35 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  36
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  34 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  35
Atividades de atendimento hospitalar  32 Outras obras de instalacoes  32
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  31 Comércio a varejo de combustiveis  30
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  31 Lanchonetes e similares  30
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  30 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  29
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  29 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  26
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  28 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  25
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  26 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  25
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  25 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  23
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  23 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  23
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  23 Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  23
Tecelagem de algodao  22 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  23
Fabricaçao de computadores  20 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  22
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  19 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  22
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  19 Transporte rodoviario de cargas, em geral  21
Atividades de atencao ambulatorial  18 Educação superior (DESATIVADO)  20
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  17 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  16
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  17 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  15
Transporte rodoviario de cargas, em geral  16 Comércio atacadista de bebidas  15
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  16 Fabricaçao de biscoitos e bolachas  11
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  15 Fabricaçao de outros produtos alimentícios  11



Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Janeiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  15 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  11
Comércio varejista de carnes - açougues  14 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  11
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  14 Educação pré-escolar (DESATIVADO)  11
Outras atividades de concessao de credito  14 Tecelagem de algodao  10
Fabricaçao de massas alimentícias  13 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  10
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  13 Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  10
Atividades de televisao  13 Manutencao e reparacao de veiculos automotores  10
Atividades desportivas  13 Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  10
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  12 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  10
Fornecimento de comida preparada  12 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  10
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  11 Planos de saude  10
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  11 Processamento de dados  10
Cultivo de cereais para grãos  10 Atividades de contabilidade e auditoria  10
Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  10 Atividades desportivas  10
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  10 Outras atividades relacionadas ao lazer  10
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  10 Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  9
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  10 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  9
Publicidade  10 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  9
Justica  10 Sedes de empresas e unidades administrativas locais  9
Educação fundamental (DESATIVADO)  10 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  9
Servicos sociais com alojamento  10 Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  9
Servicos sociais sem alojamento  10 Instalaçoes eletricas  8
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  9 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  8
Aluguel de automoveis  9 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  8
Atividades de contabilidade e auditoria  9 Cultivo de cereais para grãos  7
Projeçao de filmes e de videos  9 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  7
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  8 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  7
Instalaçoes eletricas  8 Telecomunicaçoes  7
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  8 Atividades de assessoria em gestao empresarial  7
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  8 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  7
Outros servicos de alimentacao  8 Atividades de atencao ambulatorial  7
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  8 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  6
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  7 Outros servicos de alimentacao  6
Comércio atacadista de bebidas  7 Atividades auxiliares dos transportes terrestres  6
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  7 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  6
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  7 Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  6
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  7 Extraçao de petróleo e gás natural  5
Processamento de dados  7 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  5
Atividades de assessoria em gestao empresarial  7 Atividades de correio nacional  5
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  7 Aluguel de outros meios de transporte terrestre  5



Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Janeiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  7 Atividades de outros profissionais da area de saude  5
Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  7 Atividades de organizacoes sindicais  5
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  7 Atividades de televisao  5
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  6 Criaçao de aves  4
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  6 Atividades de serviços relacionados com a agricultura  4
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  6 Fabricaçao de massas alimentícias  4
Outras atividades relacionadas ao lazer  6 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  4
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  6 Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  4
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  5 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  4
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  5 Fabricaçao de colchoes  4
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  5 Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  4
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  5 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  4
Atividades de agencias de noticias  5 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  4
Atividades funerárias e serviços relacionados  5 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  4
Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  4 Outras atividades de concessao de credito  4
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  4 Publicidade  4
Comércio atacadista de pescados  4 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  4
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  4 Justica  4
Outros tipos de alojamento  4 Servicos sociais com alojamento  4
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  4 Atividades de organizacoes religiosas  4
Educação média em formação geral (DESATIVADO)  4 Projeçao de filmes e de videos  4
Educação superior (DESATIVADO)  4 Produçao mista: lavoura e pecuária  3
Atividades de organizacoes religiosas  4 Fabricaçao de produtos do laticínio  3
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  3 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  3
Edição e impressão de jornais  3 Confecçao de roupas profissionais  3
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  3 Edição e impressão de jornais  3
Fabricaçao de colchoes  3 Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  3
Obras de urbanização e paisagismo (DESATIVADO)  3 Fabricaçao de produtos diversos  3
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  3 Obras de urbanização e paisagismo (DESATIVADO)  3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  3 Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  3
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  3 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  3
Atividades auxiliares dos transportes aereos  3 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  3
Telecomunicaçoes  3 Bancos multiplos (com carteira comercial)  3
Incorporação e compra e venda de imóveis  3 Atividades de organizacoes empresariais e patronais  3
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  3 Atividades funerárias e serviços relacionados  3
Servicos domesticos  3 Criaçao de bovinos  2
Criaçao de bovinos  2 Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  2
Produçao mista: lavoura e pecuária  2 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  2
Extraçao de petróleo e gás natural  2 Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  2
Fabricaçao de sorvetes  2 Recondicionamento de pneumaticos  2



Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Janeiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguarden  2 Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  2
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  2 Fabricaçao de embalagens metalicas  2
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  2 Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  2
Fabricaçao de embalagens de papel  2 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  2
Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  2 Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  2
Edição e impressão de revistas (DESATIVADO)  2 Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  2
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  2 Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  2
Fabricaçao de embalagens metalicas  2 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  2
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  2 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  2
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  2 Comércio atacadista de residuos e sucatas  2
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  2 Comércio varejista de carnes - açougues  2
Fabricaçao de produtos diversos  2 Comércio varejista de bebidas  2
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  2 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  2
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  2 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  2
Comércio atacadista de produtos do fumo  2 Atividades auxiliares dos transportes aereos  2
Comércio varejista de bebidas  2 Sociedades de credito, financiamento e investimento  2
Outros tipos de comércio varejista  2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  2
Bancos multiplos (com carteira comercial)  2 Incorporação e compra e venda de imóveis  2
Sociedades de credito, financiamento e investimento  2 Aluguel de automoveis  2
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  2 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  2
Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade  2 Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  2
Outras atividades de ensino  2 Atividades de radio  2
Atividades de organizacoes sindicais  2 Atividades de manutencao do fisico corporal  2
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  2 Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  1
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  2 Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário  1
Atividades de manutencao do fisico corporal  2 Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malha  1
Cultivo de outros produtos de lavoura permanente  1 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  1
Criaçao de aves  1 Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  1
Fabricaçao de produtos do laticínio  1 Fabricaçao de embalagens de papel  1
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  1 Execuçao de outros serviços gráficos  1
Confecçao de roupas profissionais  1 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  1
Fabricaçao de acessorios do vestuario  1 Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  1
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  1 Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  1
Execuçao de outros serviços gráficos  1 Captacao, tratamento e distribuicao de agua  1
Fabricaçao de embalagem de plastico  1 Constr de estações e redes de distr de energia elétrica (DESATIVADO)  1
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  1 Aluguel de equipamentos de construcao e demolicao com ope  1
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  1 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  1
Fabricaçao de esquadrias de metal  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  1
Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  1
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  1 Com. atacadista de matérias primas agrícolas e produtos semi-acabad...  1



Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Grandes movimentacoes de terra  1 Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  1
Constr de estações e redes de distr de energia elétrica (DESATIVADO)  1 Comércio atacadista de pescados  1
Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  1 Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p...  1
Aluguel de equipamentos de construcao e demolicao com ope  1 Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  1 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  1
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  1 Estabelecimentos hoteleiros  1
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  1 Outros tipos de alojamento  1
Comércio atacadista de residuos e sucatas  1 Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  1
Com. atacadista de máq e equip para escritório (DESATIVADO)  1 Transporte por navegacao interior de passageiros  1
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  1 Bancos comerciais  1
Estabelecimentos hoteleiros  1 Previdência complementar aberta  1
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  1 Aluguel de imoveis  1
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  1 Administracao de imoveis por conta de terceiros  1
Transporte rodoviario de produtos perigosos  1 Aluguel de objetos pessoais e domesticos  1
Bancos comerciais  1 Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  1
Previdência complementar fechada  1 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  1
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  1 Atividades juridicas  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  1 Pesquisas de mercado e de opiniao publica  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1 Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade  1
Consultoria em hardware  1 Atividades fotograficas  1
Atividades fotograficas  1 Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  1
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem (DESATIVADO)  1 Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem (DESATIVADO)  1
Atividades de outros profissionais da area de saude  1 Servicos sociais sem alojamento  1
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  1 Atividades de agencias de noticias  1
Atividades de organizacoes profissionais  1 Servicos domesticos  1
Atividades de radio  1 Cultivo de outros produtos de lavoura permanente  0
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  0 Fabricaçao de sorvetes  0
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  0 Fabrç., retificaçao, homogeneizaçao e mistura de aguarden  0
Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário  0 Fabricaçao de acessorios do vestuario  0
Fabrç. de outros artigos do vestuário produzidos em malha  0 Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  0
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  0 Edição e impressão de revistas (DESATIVADO)  0
Recondicionamento de pneumaticos  0 Fabricaçao de embalagem de plastico  0
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  0 Fabricaçao de esquadrias de metal  0
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  0 Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  0
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema motor  0 Fabricaçao de computadores  0
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  0 Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  0
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  0 Grandes movimentacoes de terra  0
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  0 Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  0
Com. atacadista de matérias primas agrícolas e produtos semi-acabad...  0 Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  0
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  0 Comércio atacadista de produtos do fumo  0
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  0 Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  0
Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p...  0 Com. atacadista de máq e equip para escritório (DESATIVADO)  0
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  0 Outros tipos de comércio varejista  0
Transporte por navegacao interior de passageiros  0 Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  0
Atividades de correio nacional  0 Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  0
Previdência complementar aberta  0 Transporte rodoviario de produtos perigosos  0
Planos de saude  0 Previdência complementar fechada  0
Aluguel de imoveis  0 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  0
Administracao de imoveis por conta de terceiros  0 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  0
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  0 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  0
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  0 Consultoria em hardware  0
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  0 Outras atividades de ensino  0
Atividades juridicas  0 Atividades de organizacoes profissionais  0
Educação pré-escolar (DESATIVADO)  0 Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  0
Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  0 Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  0
Total  3.021 Total  2.891

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Fevereiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  441 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  406
Obras de outros tipos  291 Obras de outros tipos  212
Educação superior (DESATIVADO)  91 Justica  106
Educação fundamental (DESATIVADO)  88 Pesquisas de mercado e de opiniao publica  99
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  81 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  98
Educação média em formação geral (DESATIVADO)  81 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  73
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  78 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  69
Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  74 Atividades de organizacoes profissionais  62
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  67 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  53
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  62 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  52
Atividades de atendimento hospitalar  59 Telecomunicaçoes  51
Condominios prediais  58 Cultivo de cana-de-açúcar  50
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  49 Condominios prediais  44
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  48 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  41
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  42 Atividades de atendimento hospitalar  40
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  41 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  38
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  41 Educação fundamental (DESATIVADO)  38
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  40 Atividades de televisao  38
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  39 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  37
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  38 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  33
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  37 Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  33
Educação pré-escolar (DESATIVADO)  32 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  33
Lanchonetes e similares  28 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  32
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  28 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  29
Outras obras de instalacoes  27 Educação superior (DESATIVADO)  29
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  26 Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  28
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  24 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  28
Incorporação e compra e venda de imóveis  23 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  27
Atividades de atencao ambulatorial  20 Lanchonetes e similares  26
Comércio a varejo de combustiveis  19 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  25
Fornecimento de comida preparada  18 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  25
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  17 Educação média em formação geral (DESATIVADO)  24
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  16 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  20
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  16 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  20
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  16 Educação pré-escolar (DESATIVADO)  19
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  16 Comércio a varejo de combustiveis  18
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  16 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  17
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  15 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  16
Atividades de contabilidade e auditoria  15 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  16
Transporte rodoviario de cargas, em geral  14 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  16
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Fevereiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  13 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  15
Telecomunicaçoes  13 Outras obras de instalacoes  15
Tecelagem de algodao  12 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  15
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  12 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  15
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  12 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  14
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  12 Tecelagem de algodao  14
Estabelecimentos hoteleiros  12 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  14
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  12 Transporte rodoviario de cargas, em geral  14
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  11 Obras de montagem  13
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  10 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  13
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  9 Fornecimento de comida preparada  13
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  9 Manutencao e reparacao de veiculos automotores  12
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  9 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  12
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  9 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  12
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  9 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  12
Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  9 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  11
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  9 Projeçao de filmes e de videos  11
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  9 Instalaçoes eletricas  10
Atividades de organizacoes religiosas  9 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  10
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  8 Atividades de atencao ambulatorial  10
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  8 Atividades de assessoria em gestao empresarial  9
Planos de saude  8 Atividades de outros profissionais da area de saude  9
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  8 Cultivo de cereais para grãos  8
Atividades de assessoria em gestao empresarial  8 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  8
Atividades de outros profissionais da area de saude  8 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  8
Fabricaçao de esquadrias de metal  7 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  8
Obras de montagem  7 Bancos multiplos (com carteira comercial)  8
Instalaçoes eletricas  7 Processamento de dados  8
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  6 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  7
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  6 Comércio atacadista de bebidas  7
Comércio atacadista de bebidas  6 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  7
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  6 Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  6
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  6 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  6
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  6 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  6
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  6 Outros servicos de alimentacao  6
Atividades de televisao  6 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  6
Cultivo de cereais para grãos  5 Planos de saude  6
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  5 Publicidade  6
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  5 Outras atividades relacionadas ao lazer  6
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  5 Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  6
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Fevereiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  5 Fabricaçao de produtos do laticínio  5
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  5 Fabricaçao de massas alimentícias  5
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  5 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  5
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  5 Obras viárias  5
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  5 Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  5
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  5 Outros tipos de alojamento  5
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  4 Atividades de contabilidade e auditoria  5
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  4 Servicos sociais com alojamento  5
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  4 Atividades de organizacoes religiosas  5
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  4 Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  5
Outros servicos de alimentacao  4 Extraçao de petróleo e gás natural  4
Atividades auxiliares dos transportes aereos  4 Produçao de sucos de frutas e de legumes  4
Processamento de dados  4 Fabricaçao de outros produtos alimentícios  4
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  4 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  4
Produçao de sucos de frutas e de legumes  3 Fabricaçao de outros aparelhos ou equipamentos eletricos  4
Fabricaçao de massas alimentícias  3 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  4
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  3 Outros tipos de comércio varejista  4
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  3 Estabelecimentos hoteleiros  4
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  3 Incorporação e compra e venda de imóveis  4
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  3 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  4
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  3 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  4
Outros tipos de comércio varejista  3 Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  3
Outros tipos de alojamento  3 Edição e impressão de jornais  3
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  3 Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  3
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  3 Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  3
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  3 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  3
Publicidade  3 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  3
Ensino fundamental  3 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  3
Educação especial (DESATIVADO)  3 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  3
Servicos sociais sem alojamento  3 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  3
Projeçao de filmes e de videos  3 Comércio varejista de carnes - açougues  3
Servicos domesticos  3 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  3
Cultivo de cana-de-açúcar  2 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  3
Criaçao de bovinos  2 Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  3
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  2 Atividades juridicas  3
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  2 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  3
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  2 Servicos sociais sem alojamento  3
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  2 Atividades de agencias de noticias  3
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  2 Cultivo de frutas cítricas  2
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  2 Criaçao de bovinos  2
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Fevereiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Comércio varejista de bebidas  2 Produçao mista: lavoura e pecuária  2
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  2 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  2
Administracao de imoveis por conta de terceiros  2 Fabricaçao de embalagem de plastico  2
Aluguel de automoveis  2 Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  2
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  2 Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  2
Atividades juridicas  2 Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  2
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  2 Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  2
Cultivo de outros produtos de lavoura temporária  1 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  2
Produçao mista: lavoura e pecuária  1 Comércio atacadista de pescados  2
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  1 Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  2
Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  1 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  2
Fabricaçao de outros artefatos de couro  1 Comércio atacadista de residuos e sucatas  2
Fabricaçao de embalagens de papel  1 Comércio varejista de bebidas  2
Edição e impressão de jornais  1 Aluguel de automoveis  2
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  1 Aluguel de outros meios de transporte terrestre  2
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  1 Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  2
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulos  1 Ensino fundamental  2
Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de tel  1 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  2
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  1 Atividades funerárias e serviços relacionados  2
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  1 Atividades de manutencao do fisico corporal  2
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas ...  1 Criaçao de aves  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  1 Atividades de serviços relacionados com a agricultura  1
Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p...  1 Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  1
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  1 Fabricaçao de acessorios do vestuario  1
Comércio atacadista de combustiveis  1 Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  1
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  1 Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  1
Comércio varejista de carnes - açougues  1 Impressao de jornais, revistas e livros  1
Com var de artigos em geral, por catálogo ou correio (DESATIVADO)  1 Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  1
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  1 Recondicionamento de pneumaticos  1
Transporte rodoviario de produtos perigosos  1 Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  1
Transporte por navegacao interior de passageiros  1 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  1
Transporte aereo, regular  1 Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  1
Bancos multiplos (com carteira comercial)  1 Fabricaçao de esquadrias de metal  1
Crédito cooperativo  1 Fabricaçao de computadores  1
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  1 Constr de estações e redes de distr de energia elétrica (DESATIVADO)  1
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  1 Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  1
Ensino médio  1 Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema  1
Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  1 Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  1
Servicos sociais com alojamento  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  1
Atividades de organizacoes profissionais  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  1
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Fevereiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Atividades de organizacoes sindicais  1 Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  1
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  1 Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  1
Outras atividades relacionadas ao lazer  1 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  1
Atividades funerárias e serviços relacionados  1 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  1
Cultivo de frutas cítricas  0 Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  1
Criaçao de aves  0 Transporte aereo, regular  1
Extraçao de petróleo e gás natural  0 Atividades auxiliares dos transportes terrestres  1
Fabricaçao de produtos do laticínio  0 Crédito cooperativo  1
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  0 Sociedades de credito, financiamento e investimento  1
Fabricaçao de acessorios do vestuario  0 Seguros nao-vida  1
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  0 Aluguel de imoveis  1
Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  0 Administracao de imoveis por conta de terceiros  1
Impressao de jornais, revistas e livros  0 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1
Recondicionamento de pneumaticos  0 Aluguel de objetos pessoais e domesticos  1
Fabricaçao de embalagem de plastico  0 Consultoria em hardware  1
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  0 Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  1
Fabricaçao de vidro plano e de seguranca  0 Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem (DESATIVADO)  1
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  0 Educação especial (DESATIVADO)  1
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  0 Outras atividades de ensino  1
Fabricaçao de computadores  0 Atividades de organizacoes sindicais  1
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  0 Atividades de radio  1
Fabricaçao de outros aparelhos ou equipamentos eletricos  0 Atividades desportivas  1
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  0 Lavanderias e tinturarias  1
Obras viárias  0 Cultivo de outros produtos de lavoura temporária  0
Constr de estações e redes de distr de energia elétrica (DESATIVADO)  0 Fabricaçao de biscoitos e bolachas  0
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  0 Fabricaçao de outros artefatos de couro  0
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema  0 Fabricaçao de embalagens de papel  0
Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  0 Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  0
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  0 Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  0
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  0 Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulos  0
Comércio atacadista de pescados  0 Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de tel  0
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  0 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas ...  0
Comércio atacadista de residuos e sucatas  0 Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  0
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  0 Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p...  0
Sociedades de credito, financiamento e investimento  0 Comércio atacadista de combustiveis  0
Seguros nao-vida  0 Com var de artigos em geral, por catálogo ou correio (DESATIVADO)  0
Aluguel de imoveis  0 Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  0
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  0 Transporte rodoviario de produtos perigosos  0
Consultoria em hardware  0 Transporte por navegacao interior de passageiros  0
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  0 Atividades auxiliares dos transportes aereos  0
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Fevereiro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Justica  0 Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  0
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem (DESATIVADO)  0 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  0
Outras atividades de ensino  0 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  0
Atividades de radio  0 Ensino médio  0
Atividades de agencias de noticias  0 Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  0
Atividades desportivas  0 Atividades de organizacoes empresariais e patronais  0
Lavanderias e tinturarias  0 Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  0
Atividades de manutencao do fisico corporal  0 Servicos domesticos  0
Total  2.752 Total  2.749

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Março de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  336 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  342
Obras de outros tipos  315 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  224
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  306 Obras de outros tipos  190
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  236 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  88
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  133 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  69
Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  104 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  65
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  101 Condominios prediais  61
Condominios prediais  80 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  59
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  73 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  52
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  68 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  40
Atividades de atendimento hospitalar  63 Educação fundamental (DESATIVADO)  38
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  60 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  37
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  59 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  37
Educação fundamental (DESATIVADO)  52 Instalaçoes eletricas  35
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  51 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  35
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  47 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  34
Fornecimento de comida preparada  45 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  32
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  42 Atividades de atendimento hospitalar  32
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  39 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  28
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  38 Comércio a varejo de combustiveis  27
Educação superior (DESATIVADO)  38 Atividades desportivas  27
Educação média em formação geral (DESATIVADO)  36 Fornecimento de comida preparada  25
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  34 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  25
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  34 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  24
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  32 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  24
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  28 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  24
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  27 Lanchonetes e similares  24
Comércio a varejo de combustiveis  26 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  22
Projeçao de filmes e de videos  26 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  19
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  22 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  19
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  21 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  19
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  20 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  18
Lanchonetes e similares  20 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  18
Atividades de atencao ambulatorial  20 Educação média em formação geral (DESATIVADO)  18
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  19 Fabricaçao de outros produtos alimentícios  16
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  18 Tecelagem de algodao  16
Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  18 Educação superior (DESATIVADO)  16
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  18 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  14
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  17 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  14
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  15 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  14
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  15 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  13
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Março de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Aluguel de imoveis  15 Manutencao e reparacao de veiculos automotores  13
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  13 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  12
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  13 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  12
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  13 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  12
Outras obras de instalacoes  12 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  11
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  12 Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  11
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  12 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  10
Educação pré-escolar (DESATIVADO)  12 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  10
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  10 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  10
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  10 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  10
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  10 Outras obras de instalacoes  9
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  9 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  9
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  9 Transporte rodoviario de cargas, em geral  9
Planos de saude  9 Atividades de assessoria em gestao empresarial  9
Atividades de contabilidade e auditoria  9 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  9
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  8 Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condiment  8
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  8 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  8
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  8 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  8
Atividades de televisao  8 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  8
Tecelagem de algodao  7 Atividades de contabilidade e auditoria  8
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  7 Atividades de serviços relacionados com a agricultura  7
Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  7 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  7
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  7 Atividades auxiliares dos transportes aereos  7
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  7 Telecomunicaçoes  7
Transporte rodoviario de cargas, em geral  7 Sedes de empresas e unidades administrativas locais  7
Atividades de correio nacional  7 Cultivo de cereais para grãos  6
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  7 Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  6
Atividades de organizacoes religiosas  7 Obras de montagem  6
Cultivo de cereais para grãos  6 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  6
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  6 Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  6
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  6 Incorporação e compra e venda de imóveis  6
Comércio atacadista de bebidas  6 Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  6
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  6 Educação pré-escolar (DESATIVADO)  6
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  6 Atividades de outros profissionais da area de saude  6
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  6 Projeçao de filmes e de videos  6
Atividades de manutencao do fisico corporal  6 Atividades de televisao  6
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  5 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  5
Fabricaçao de massas alimentícias  5 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  5
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  5 Comércio atacadista de bebidas  5
Execuçao de outros serviços gráficos  5 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  5
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  5 Outros servicos de alimentacao  5
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Março de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  5 Processamento de dados  5
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  5 Atividades de atencao ambulatorial  5
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  5 Servicos sociais com alojamento  5
Atividades de assessoria em gestao empresarial  5 Atividades de manutencao do fisico corporal  5
Ensino fundamental  5 Cultivo de cana-de-açúcar  4
Atividades de outros profissionais da area de saude  5 Criaçao de bovinos  4
Servicos sociais sem alojamento  5 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  4
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  5 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  4
Obras viárias  4 Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  4
Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  4 Execuçao de outros serviços gráficos  4
Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  4 Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  4
Comércio varejista de carnes - açougues  4 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  4
Outros tipos de alojamento  4 Obras viárias  4
Telecomunicaçoes  4 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  4
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  4 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  4
Criaçao de bovinos  3 Aluguel de automoveis  4
Fabricaçao de embalagens de papel  3 Atividades de organizacoes empresariais e patronais  4
Edição e impressão de jornais  3 Criaçao de aves  3
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  3 Produçao mista: lavoura e pecuária  3
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  3 Fabricaçao de biscoitos e bolachas  3
Obras de montagem  3 Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  3
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  3 Fabricaçao de esquadrias de metal  3
Comércio atacadista de residuos e sucatas  3 Fabricaçao de colchoes  3
Comércio varejista de bebidas  3 Fabricaçao de produtos diversos  3
Estabelecimentos hoteleiros  3 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  3
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  3 Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  3
Lavanderias e tinturarias  3 Comércio varejista de carnes - açougues  3
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  2 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  3
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  2 Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  3
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  2 Ensino fundamental  3
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  2 Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem (DESATIVADO)  3
Fabricaçao de computadores  2 Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  3
Fabricaçao de produtos diversos  2 Cultivo de frutas cítricas  2
Grandes movimentacoes de terra  2 Fabricaçao de produtos do laticínio  2
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  2 Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  2
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  2 Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para  2
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2 Fabricaçao de embalagens de papel  2
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  2 Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  2
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  2 Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  2
Atividades de malote e entrega  2 Fabricaçao de outros aparelhos ou equipamentos eletricos  2
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  2 Constr de estações e redes de distr de energia elétrica (DESATIVADO)  2
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Março de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Incorporação e compra e venda de imóveis  2 Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO)  2
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  2 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  2
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  2 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  2
Atividades juridicas  2 Outros tipos de comércio varejista  2
Publicidade  2 Estabelecimentos hoteleiros  2
Ensino médio  2 Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  2
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  2 Bancos multiplos (com carteira comercial)  2
Servicos sociais com alojamento  2 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  2
Atividades de organizacoes sindicais  2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  2
Atividades desportivas  2 Consultoria em hardware  2
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  2 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  2
Cultivo de frutas cítricas  1 Atividades juridicas  2
Fabricaçao de sorvetes  1 Publicidade  2
Fiaçao de algodao  1 Ensino médio  2
Confecçao de roupas profissionais  1 Atividades de organizacoes sindicais  2
Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  1 Atividades de organizacoes religiosas  2
Recondicionamento de pneumaticos  1 Atividades de organizacoes politicas  2
Fabricaçao de embalagem de plastico  1 Atividades funerárias e serviços relacionados  2
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  1 Extraçao de petróleo e gás natural  1
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  1 Fabricaçao de sorvetes  1
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  1 Fabricaçao de massas alimentícias  1
Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  1 Fabricaçao de produtos do fumo  1
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  1 Fiaçao de algodao  1
Fabricaçao de outros aparelhos ou equipamentos eletricos  1 Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário  1
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  1 Fabricaçao de acessorios do vestuario  1
Constr de estações e redes de distr de energia elétrica (DESATIVADO)  1 Fabricaçao de outros artefatos de couro  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  1 Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  1 Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  1
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  1 Fabricaçao de medicamentos para uso humano  1
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  1 Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  1
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  1 Fabricaçao de embalagem de plastico  1
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  1 Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  1
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  1 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  1
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  1 Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  1
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  1 Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  1
Outros tipos de comércio varejista  1 Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulos  1
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  1 Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  1
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  1 Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  1
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  1 Captacao, tratamento e distribuicao de agua  1
Corretagem e avaliação de imóveis  1 Grandes movimentacoes de terra  1
Administracao de imoveis por conta de terceiros  1 Obras de arte especiais  1
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Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Março de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Aluguel de automoveis  1 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  1
Consultoria em hardware  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  1
Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consu  1 Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  1
Processamento de dados  1 Comércio atacadista de combustiveis  1
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  1 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  1
Atividades fotograficas  1 Comércio varejista de bebidas  1
Educação especial (DESATIVADO)  1 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  1
Outras atividades de ensino  1 Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  1
Servicos veterinarios  1 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  1
Atividades de organizacoes profissionais  1 Outros tipos de alojamento  1
Atividades de radio  1 Atividades auxiliares dos transportes terrestres  1
Gestao de salas de espetaculos  1 Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas  1
Outras atividades relacionadas ao lazer  1 Atividades de correio nacional  1
Atividades funerárias e serviços relacionados  1 Atividades de malote e entrega  1
Cultivo de cana-de-açúcar  0 Outras atividades de concessao de credito  1
Criaçao de aves  0 Planos de saude  1
Produçao mista: lavoura e pecuária  0 Aluguel de imoveis  1
Extraçao de petróleo e gás natural  0 Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  1
Fabricaçao de produtos do laticínio  0 Educação especial (DESATIVADO)  1
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  0 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  1
Preparaçao  de  especiarias, molhos, temperos e condiment  0 Servicos veterinarios  1
Fabricaçao de produtos do fumo  0 Atividades de organizacoes profissionais  1
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário  0 Atividades de radio  1
Fabricaçao de acessorios do vestuario  0 Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  1
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para  0 Outras atividades relacionadas ao lazer  1
Fabricaçao de outros artefatos de couro  0 Lavanderias e tinturarias  1
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  0 Servicos domesticos  1
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  0 Confecçao de roupas profissionais  0
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  0 Edição e impressão de jornais  0
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  0 Recondicionamento de pneumaticos  0
Fabricaçao de esquadrias de metal  0 Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  0
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  0 Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  0
Fabrç. de máquinas e equipamentos para as ind. de celulos  0 Fabricaçao de computadores  0
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  0 Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  0
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  0 Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  0
Fabricaçao de colchoes  0 Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  0
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  0 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  0
Obras de arte especiais  0 Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  0
Instalaçoes eletricas  0 Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  0
Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO)  0 Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  0
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  0 Comércio atacadista de residuos e sucatas  0
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Março de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Comércio atacadista de combustiveis  0 Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  0
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  0 Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  0
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  0 Corretagem e avaliação de imóveis  0
Outros servicos de alimentacao  0 Administracao de imoveis por conta de terceiros  0
Atividades auxiliares dos transportes aereos  0 Aluguel de outros meios de transporte terrestre  0
Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas  0 Aluguel de objetos pessoais e domesticos  0
Bancos multiplos (com carteira comercial)  0 Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consu  0
Outras atividades de concessao de credito  0 Pesquisas de mercado e de opiniao publica  0
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  0 Gestao de participacoes societarias ( holdings )  0
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  0 Atividades fotograficas  0
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem (DESATIVADO)  0 Outras atividades de ensino  0
Atividades de organizacoes politicas  0 Servicos sociais sem alojamento  0
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  0 Gestao de salas de espetaculos  0
Servicos domesticos  0 Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  0
Total  3.286 Total  2.477

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Abril de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  409 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  391 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  287 Obras de outros tipos
Obras de outros tipos  238 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa
Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  60 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c
Educação superior (DESATIVADO)  56 Condominios prediais
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  54 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag
Condominios prediais  54 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  53 Fornecimento de comida preparada
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  51 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  49 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança
Atividades de atendimento hospitalar  49 Educação fundamental (DESATIVADO)
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  42 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  41 Atividades de atendimento hospitalar
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  40 Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  38 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter
Educação fundamental (DESATIVADO)  38 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  36 Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...
Fornecimento de comida preparada  35 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio
Cultivo de cereais para grãos  34 Sedes de empresas e unidades administrativas locais
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  34 Comércio a varejo de combustiveis
Educação média em formação geral (DESATIVADO)  29 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  29 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  26 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR
Lanchonetes e similares  26 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec
Planos de saude  26 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  26 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  25 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  24 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  23 Lanchonetes e similares
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  22 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  22 Transporte rodoviario de cargas, em geral
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  18 Outras obras de instalacoes
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  17 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  17 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar
Comércio a varejo de combustiveis  16 Educação superior (DESATIVADO)
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  16 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t
Cosntr de obras e prevenção e recup do meio-ambiente (DESATIVADO)  15 Educação média em formação geral (DESATIVADO)
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  15 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...
Transporte rodoviario de cargas, em geral  15 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  15 Cultivo de cana-de-açúcar
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Abril de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  14 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela
Processamento de dados  14 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...
Educação pré-escolar (DESATIVADO)  14 Manutencao e reparacao de veiculos automotores
Comércio atacadista de bebidas  13 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  13 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  13 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem
Atividades de contabilidade e auditoria  13 Bancos multiplos (com carteira comercial)
Atividades de atencao ambulatorial  13 Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  12 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude
Outras obras de instalacoes  12 Outros servicos de alimentacao
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  12 Telecomunicaçoes
Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  12 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  11 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  11 Processamento de dados
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  11 Atividades de organizacoes religiosas
Atividades de organizacoes religiosas  11 Criaçao de aves
Tecelagem de algodao  10 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  10 Comércio atacadista de bebidas
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  10 Planos de saude
Projeçao de filmes e de videos  10 Cultivo de cereais para grãos
Fabricaçao de massas alimentícias  9 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  9 Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  9 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores
Outros servicos de alimentacao  9 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  9 Atividades auxiliares dos transportes terrestres
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  8 Publicidade
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  8 Atividades de atencao ambulatorial
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  8 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  8 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano
Servicos sociais com alojamento  8 Atividades de outros profissionais da area de saude
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  8 Fabricaçao de produtos do laticínio
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  7 Fabricaçao de biscoitos e bolachas
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  7 Tecelagem de algodao
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  7 Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  7 Fabrç. de fogoes, refrigeradores e máquinas de lavar e SE
Incorporação e compra e venda de imóveis  7 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  7 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  6 Servicos sociais com alojamento
Obras viárias  6 Outras atividades relacionadas ao lazer
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  6 Cabelereiros e outros tratamentos de beleza
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  6 Produçao mista: lavoura e pecuária
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Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Abril de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  6 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  6 Confecçao de roupas profissionais
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  6 Fabricaçao de colchoes
Consultoria em hardware  6 Obras de montagem
Atividades juridicas  6 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...
Atividades desportivas  6 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  5 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  5 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao
Atividades de malote e entrega  5 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  5 Atividades de contabilidade e auditoria
Atividades de televisao  5 Educação pré-escolar (DESATIVADO)
Confecçao de roupas profissionais  4 Projeçao de filmes e de videos
Fabrç. de materiais para usos medicos, hospitalares e odo  4 Atividades desportivas
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  4 Fabricaçao de massas alimentícias
Fabricaçao de produtos diversos  4 Fabricaçao de outros produtos alimentícios
Comércio varejista de carnes - açougues  4 Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  4 Fabricaçao de esquadrias de metal
Telecomunicaçoes  4 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira
Bancos multiplos (com carteira comercial)  4 Fabricaçao de produtos diversos
Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal  3 Instalaçoes eletricas
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  3 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  3 Comércio atacadista de pescados
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  3 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop
Outros tipos de alojamento  3 Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  3 Outros tipos de alojamento
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  3 Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad
Publicidade  3 Incorporação e compra e venda de imóveis
Atividades de outros profissionais da area de saude  3 Atividades juridicas
Outras atividades relacionadas ao lazer  3 Servicos sociais sem alojamento
Criaçao de bovinos  2 Atividades de organizacoes sindicais
Criaçao de aves  2 Atividades de radio
Produçao mista: lavoura e pecuária  2 Atividades de televisao
Produçao de sucos de frutas e de legumes  2 Criaçao de bovinos
Fabricaçao de produtos do laticínio  2 Extraçao de petróleo e gás natural
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  2 Edição e impressão de jornais
Edição e impressão de jornais  2 Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  2 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a
Execuçao de outros serviços gráficos  2 Obras viárias
Fabricaçao de esquadrias de metal  2 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso  2 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia
Fabricaçao de outros aparelhos ou equipamentos eletricos  2 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95
Obras de montagem  2 Comércio varejista de carnes - açougues
Instalaçoes eletricas  2 Transporte rodoviario de produtos perigosos
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  2 Aluguel de automoveis
Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  2 Aluguel de objetos pessoais e domesticos
Comércio atacadista de residuos e sucatas  2 Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  2 Outras atividades de informatica, nao especificadas anter
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  2 Atividades de assessoria em gestao empresarial
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2 Educação especial (DESATIVADO)
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  2 Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio
Sociedades de credito, financiamento e investimento  2 Produçao de sucos de frutas e de legumes
Outras atividades de concessao de credito  2 Fabricaçao de sorvetes
Previdência complementar fechada  2 Moagem de trigo e fabricaçao de derivados
Aluguel de automoveis  2 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos
Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  2 Fiaçao de algodao
Atividades de organizacoes profissionais  2 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage
Atividades de agencias de noticias  2 Fabricaçao de outros artefatos de couro
Atividades funerárias e serviços relacionados  2 Fabricaçao de embalagens  de papelao - inclusive a fabricaçao de pa...
Cultivo de cana-de-açúcar  1 Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  1 Edição e impressão de revistas (DESATIVADO)
Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  1 Execuçao de outros serviços gráficos
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  1 Fabricaçao de medicamentos para uso humano
Edição e impressão de revistas (DESATIVADO)  1 Fabricaçao de embalagem de plastico
Impressao de jornais, revistas e livros  1 Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g
Fabricaçao de embalagem de plastico  1 Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  1 Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal
Fabricaçao de embalagens metalicas  1 Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  1 Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  1 Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao
Fabricaçao de computadores  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...
Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  1 Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  1 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...
Manutencao e reparacao de motocicletas  1 Comércio atacadista de combustiveis
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  1 Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  1 Comércio atacadista de residuos e sucatas
Comércio atacadista de animais vivos  1 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...
Comércio atacadista de pescados  1 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod
Comércio atacadista de produtos do fumo  1 Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  1 Estabelecimentos hoteleiros
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  1 Cantinas (servicos de alimentacao privativos)
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  1 Transporte aereo, regular
Comércio varejista de bebidas  1 Armazenamento e depositos de cargas
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Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  1 Atividades auxiliares dos transportes aquaviarios
Atividades auxiliares dos transportes aquaviarios  1 Atividades de malote e entrega
Atividades de correio nacional  1 Bancos comerciais
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  1 Sociedades de credito, financiamento e investimento
Seguros nao-vida  1 Outras atividades de concessao de credito
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  1 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar
Administracao de imoveis por conta de terceiros  1 Aluguel de imoveis
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  1 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  1 Consultoria em hardware
Ensino fundamental  1 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai
Servicos sociais sem alojamento  1 Pesquisas de mercado e de opiniao publica
Atividades de organizacoes sindicais  1 Atividades fotograficas
Atividades de radio  1 Ensino fundamental
Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  1 Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)
Lavanderias e tinturarias  1 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  1 Atividades de organizacoes politicas
Atividades de manutencao do fisico corporal  1 Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter
Servicos domesticos  1 Atividades funerárias e serviços relacionados
Extraçao de petróleo e gás natural  0 Atividades de serviços relacionados com a agricultura
Fabricaçao de sorvetes  0 Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  0 Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  0 Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car
Fiaçao de algodao  0 Impressao de jornais, revistas e livros
Fabricaçao de outros artefatos de couro  0 Fabrç. de materiais para usos medicos, hospitalares e odo
Fabricaçao de embalagens  de papelao - inclusive a fabricaçao de pa...  0 Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...
Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  0 Fabricaçao de embalagens metalicas
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  0 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  0 Fabricaçao de computadores
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  0 Fabricaçao de outros aparelhos ou equipamentos eletricos
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  0 Cosntr de obras e prevenção e recup do meio-ambiente (DESATIVADO)
Fabrç. de fogoes, refrigeradores e máquinas de lavar e SE  0 Manutencao e reparacao de motocicletas
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  0 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...
Fabricaçao de colchoes  0 Comércio atacadista de animais vivos
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  0 Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  0 Comércio atacadista de carnes e produtos da carne
Comércio atacadista de combustiveis  0 Comércio atacadista de produtos do fumo
Estabelecimentos hoteleiros  0 Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  0 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari
Transporte rodoviario de produtos perigosos  0 Comércio varejista de bebidas
Transporte aereo, regular  0 Transporte rodoviario de passageiros, nao regular
Armazenamento e depositos de cargas  0 Atividades de correio nacional
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Abril de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95
Bancos comerciais  0 Seguros nao-vida
Aluguel de imoveis  0 Previdência complementar fechada
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  0 Administracao de imoveis por conta de terceiros
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  0 Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf
Atividades de assessoria em gestao empresarial  0 Atividades de organizacoes profissionais
Atividades fotograficas  0 Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter
Educação especial (DESATIVADO)  0 Atividades de agencias de noticias
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  0 Lavanderias e tinturarias
Atividades de organizacoes politicas  0 Atividades de manutencao do fisico corporal
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  0 Servicos domesticos
Total  3.132 Total

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE
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Desligados
 461
 411
 172
 80
 77
 64
 56
 45
 43
 42
 42
 40
 38
 38
 36
 35
 35
 33
 33
 32
 29
 29
 28
 26
 26
 24
 24
 23
 21
 21
 18
 18
 17
 17
 17
 17
 17
 16
 15
 14
 13
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Desligados
 12
 12
 12
 12
 11
 11
 11
 11
 11
 10
 10
 9
 9
 9
 9
 8
 8
 8
 8
 7
 7
 7
 7
 7
 7
 7
 7
 6
 6
 6
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 4
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Desligados
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
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Desligados
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
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Desligados
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
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Desligados
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 2.757
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Maio de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  448 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  341
Obras de outros tipos  321 Obras de outros tipos  223
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  200 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  113
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  110 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  82
Condominios prediais  75 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  81
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  64 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  64
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  62 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  60
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  59 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  59
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  56 Condominios prediais  53
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  55 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  45
Fornecimento de comida preparada  52 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  43
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  47 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  40
Educação fundamental (DESATIVADO)  46 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  37
Atividades de atendimento hospitalar  42 Atividades de atendimento hospitalar  34
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  40 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  31
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  37 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  31
Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  36 Educação fundamental (DESATIVADO)  30
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  36 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  29
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  36 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  29
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  35 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  28
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  33 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  27
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  32 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  27
Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  31 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  26
Comércio a varejo de combustiveis  28 Comércio a varejo de combustiveis  26
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  27 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  26
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  27 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  26
Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  27 Comércio atacadista de bebidas  25
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  26 Lanchonetes e similares  23
Bancos multiplos (com carteira comercial)  26 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  22
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  25 Fornecimento de comida preparada  20
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  24 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  20
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  23 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  19
Educação média em formação geral (DESATIVADO)  23 Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  18
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  23 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  17
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  22 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  16
Atividades de contabilidade e auditoria  20 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  16
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  19 Telecomunicaçoes  16
Educação superior (DESATIVADO)  19 Tecelagem de algodao  15
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Maio de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Atividades de atencao ambulatorial  18 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  15
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  17 Outros servicos de alimentacao  15
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  17 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  14
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  17 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  14
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  14 Transporte rodoviario de cargas, em geral  14
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  14 Atividades de atencao ambulatorial  14
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  13 Educação média em formação geral (DESATIVADO)  13
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  12 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  12
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  12 Atividades de contabilidade e auditoria  12
Lanchonetes e similares  12 Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  11
Transporte rodoviario de cargas, em geral  12 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  11
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  12 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  11
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  11 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  11
Outras obras de instalacoes  11 Atividades de televisao  11
Atividades de organizacoes religiosas  11 Obras viárias  10
Tecelagem de algodao  10 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  10
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  10 Atividades desportivas  10
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  10 Cultivo de cereais para grãos  9
Telecomunicaçoes  10 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  9
Aluguel de automoveis  10 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  9
Cultivo de cereais para grãos  9 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  9
Obras viárias  9 Obras de montagem  9
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  9 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  9
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  9 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  9
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  9 Cosntr de obras e prevenção e recup do meio-ambiente (DESATIVADO)  8
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  9 Manutencao e reparacao de veiculos automotores  8
Educação pré-escolar (DESATIVADO)  9 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  8
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  8 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  8
Fabricaçao de massas alimentícias  8 Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  8
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  8 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  8
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  8 Consultoria em hardware  8
Planos de saude  8 Projeçao de filmes e de videos  8
Projeçao de filmes e de videos  8 Outras obras de instalacoes  7
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  8 Atividades auxiliares dos transportes terrestres  7
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  7 Sedes de empresas e unidades administrativas locais  7
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  7 Educação pré-escolar (DESATIVADO)  7
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  7 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  7
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  7 Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  7
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Maio de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  7 Fabricaçao de massas alimentícias  6
Outros servicos de alimentacao  7 Confecçao de roupas profissionais  6
Atividades de assessoria em gestao empresarial  7 Outros tipos de alojamento  6
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  7 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  6
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  6 Processamento de dados  6
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  6 Educação superior (DESATIVADO)  6
Comércio atacadista de residuos e sucatas  6 Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  6
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  6 Atividades de organizacoes religiosas  6
Outros tipos de comércio varejista  6 Atividades de serviços relacionados com a agricultura  5
Outros tipos de alojamento  6 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  5
Atividades de malote e entrega  6 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  5
Processamento de dados  6 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  5
Servicos sociais sem alojamento  6 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  5
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  5 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  5
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  5 Planos de saude  5
Obras de montagem  5 Aluguel de automoveis  5
Instalaçoes eletricas  5 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  5
Comércio atacadista de bebidas  5 Atividades de outros profissionais da area de saude  5
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  5 Atividades de organizacoes sindicais  5
Aluguel de imoveis  5 Outras atividades relacionadas ao lazer  5
Atividades de outros profissionais da area de saude  5 Fabricaçao de outros produtos alimentícios  4
Servicos sociais com alojamento  5 Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  4
Atividades desportivas  5 Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  4
Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário  4 Comércio varejista de carnes - açougues  4
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  4 Atividades de malote e entrega  4
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  4 Incorporação e compra e venda de imóveis  4
Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  4 Aluguel de imoveis  4
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  4 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  4
Atividades de televisao  4 Servicos sociais sem alojamento  4
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  3 Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  4
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  3 Cultivo de cana-de-açúcar  3
Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  3 Produçao mista: lavoura e pecuária  3
Execuçao de outros serviços gráficos  3 Fabricaçao de produtos do laticínio  3
Recondicionamento de pneumaticos  3 Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  3
Fabricaçao de esquadrias de metal  3 Fabricaçao de biscoitos e bolachas  3
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  3 Fabricaçao de colchoes  3
Fabricaçao de produtos diversos  3 Fabricaçao de produtos diversos  3
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  3 Constr de estações e redes de distr de energia elétrica (DESATIVADO)  3
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Maio de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  3 Instalaçoes eletricas  3
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  3 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  3
Estabelecimentos hoteleiros  3 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  3
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  3 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  3
Educação especial (DESATIVADO)  3 Estabelecimentos hoteleiros  3
Cultivo de frutas cítricas  2 Bancos multiplos (com carteira comercial)  3
Criaçao de aves  2 Administracao de imoveis por conta de terceiros  3
Extraçao de petróleo e gás natural  2 Aluguel de objetos pessoais e domesticos  3
Fiaçao de algodao  2 Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  3
Confecçao de roupas profissionais  2 Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade  3
Fabricaçao de embalagem de plastico  2 Publicidade  3
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  2 Servicos sociais com alojamento  3
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  2 Criaçao de aves  2
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  2 Extraçao de petróleo e gás natural  2
Fabricaçao de colchoes  2 Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  2
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  2 Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  2
Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO)  2 Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  2
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  2 Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  2
Com. atacadista de máq e equip para escritório (DESATIVADO)  2 Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  2
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2 Fabricaçao de moveis de outros materiais  2
Comércio varejista de carnes - açougues  2 Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  2
Comércio varejista de bebidas  2 Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  2
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  2 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  2
Previdência complementar fechada  2 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  2 Comércio varejista de bebidas  2
Incorporação e compra e venda de imóveis  2 Com var de artigos em geral, por catálogo ou correio (DESATIVADO)  2
Administracao de imoveis por conta de terceiros  2 Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  2
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  2 Transporte rodoviario de produtos perigosos  2
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  2 Transporte por navegacao interior de passageiros  2
Atividades juridicas  2 Atividades de correio nacional  2
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  2 Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  2
Publicidade  2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  2
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  2 Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  2
Atividades de organizacoes politicas  2 Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  2
Outras atividades relacionadas ao lazer  2 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  2
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  2 Atividades juridicas  2
Atividades de manutencao do fisico corporal  2 Atividades de assessoria em gestao empresarial  2
Criaçao de bovinos  1 Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  2
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Maio de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Produçao mista: lavoura e pecuária  1 Educação especial (DESATIVADO)  2
Fabricaçao de produtos do laticínio  1 Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  2
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  1 Atividades de manutencao do fisico corporal  2
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  1 Cultivo de frutas cítricas  1
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  1 Criaçao de bovinos  1
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  1 Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  1
Fabrç. de materiais para usos medicos, hospitalares e odo  1 Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  1
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  1 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  1
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  1 Fabricaçao de calcados de couro  1
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  1 Fabricaçao de embalagens de papel  1
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  1 Edição e impressão de jornais  1
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  1 Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  1
Fabricaçao de computadores  1 Fabricaçao de embalagem de plastico  1
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  1 Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  1
Constr de estações e redes de distr de energia elétrica (DESATIVADO)  1 Fabricaçao de esquadrias de metal  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  1 Fabricaçao de embalagens metalicas  1
Comércio atacadista de produtos do fumo  1 Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  1
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  1 Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  1
Comércio atacadista de combustiveis  1 Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospi  1
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  1 Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  1
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  1 Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  1
Reparacao de calcados  1 Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  1
Transporte rodoviario de produtos perigosos  1 Captacao, tratamento e distribuicao de agua  1
Transporte aereo, regular  1 Grandes movimentacoes de terra  1
Atividades auxiliares dos transportes aereos  1 Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema  1
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  1 Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO)  1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  1 Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  1
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  1
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  1 Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  1
Outras atividades de ensino  1 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  1
Servicos veterinarios  1 Comércio atacadista de combustiveis  1
Atividades de organizacoes profissionais  1 Comércio atacadista de residuos e sucatas  1
Atividades de organizacoes sindicais  1 Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  1
Atividades de radio  1 Com. atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  1
Lavanderias e tinturarias  1 Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  1
Servicos domesticos  1 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  1
Cultivo de cana-de-açúcar  0 Reparacao de calcados  1
Abate de reses, preparaçao de produtos de carne  0 Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  1
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Maio de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  0 Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  1
Fabricaçao de calcados de couro  0 Atividades auxiliares dos transportes aereos  1
Fabricaçao de embalagens de papel  0 Sociedades de credito, financiamento e investimento  1
Edição e impressão de jornais  0 Outras atividades de concessao de credito  1
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  0 Previdência complementar aberta  1
Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento  0 Corretagem e avaliação de imóveis  1
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  0 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  1
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  0 Pesquisas de mercado e de opiniao publica  1
Fabricaçao de embalagens metalicas  0 Atividades fotograficas  1
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  0 Administracao publica em geral  1
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  0 Ensino fundamental  1
Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospi  0 Ensino médio  1
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  0 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  1
Fabricaçao de moveis de outros materiais  0 Servicos veterinarios  1
Captacao, tratamento e distribuicao de agua  0 Atividades de organizacoes empresariais e patronais  1
Grandes movimentacoes de terra  0 Distribuicao de filmes e de videos  1
Cosntr de obras e prevenção e recup do meio-ambiente (DESATIVADO)  0 Atividades de radio  1
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema  0 Lavanderias e tinturarias  1
Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  0 Servicos domesticos  1
Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  0 Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  0
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  0 Fiaçao de algodao  0
Com. atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos ind...  0 Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário  0
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  0 Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  0
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  0 Execuçao de outros serviços gráficos  0
Com var de artigos em geral, por catálogo ou correio (DESATIVADO)  0 Fabricaçao de medicamentos para uso humano  0
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  0 Fabrç. de materiais para usos medicos, hospitalares e odo  0
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  0 Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  0
Transporte por navegacao interior de passageiros  0 Recondicionamento de pneumaticos  0
Atividades de correio nacional  0 Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  0
Sociedades de credito, financiamento e investimento  0 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  0
Outras atividades de concessao de credito  0 Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  0
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  0 Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  0
Previdência complementar aberta  0 Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  0
Corretagem e avaliação de imóveis  0 Fabricaçao de computadores  0
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  0 Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  0
Consultoria em hardware  0 Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  0
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  0 Comércio atacadista de produtos do fumo  0
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  0 Com. atacadista de máq e equip para escritório (DESATIVADO)  0
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade  0 Outros tipos de comércio varejista  0
Atividades fotograficas  0 Transporte aereo, regular  0
Administracao publica em geral  0 Previdência complementar fechada  0
Ensino fundamental  0 Aluguel de outros meios de transporte terrestre  0
Ensino médio  0 Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  0
Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  0 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios  0
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  0 Outras atividades de ensino  0
Distribuicao de filmes e de videos  0 Atividades de organizacoes profissionais  0
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  0 Atividades de organizacoes politicas  0
Total  3.011 Total  2.535

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Junho de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Obras de outros tipos  304 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  316
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  303 Obras de outros tipos  253
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  106 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  110
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  91 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  81
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  91 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  69
Atividades de atendimento hospitalar  68 Condominios prediais  65
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  66 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  60
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  51 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  56
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  51 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  54
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  49 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  50
Condominios prediais  43 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  48
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  42 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  44
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  40 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  41
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  38 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  36
Fornecimento de comida preparada  37 Educação fundamental (DESATIVADO)  35
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  37 Comércio a varejo de combustiveis  33
Comércio a varejo de combustiveis  35 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  29
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  33 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  29
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  30 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  29
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  30 Atividades de atendimento hospitalar  27
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  28 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  27
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  28 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  26
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  26 Lanchonetes e similares  26
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  24 Educação superior - Graduação  24
Educação superior - Graduação  23 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  23
Cultivo de cereais para grãos  22 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  21
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  22 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  20
Lanchonetes e similares  21 Sedes de empresas e unidades administrativas locais  20
Educação fundamental (DESATIVADO)  20 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  20
Transporte rodoviario de cargas, em geral  19 Educação média em formação geral (DESATIVADO)  20
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  19 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  18
Criaçao de bovinos  18 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  18
Sedes de empresas e unidades administrativas locais  15 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  17
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  15 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  16
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  15 Fabricaçao de produtos do laticínio  16
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  15 Fornecimento de comida preparada  15
Atividades de contabilidade e auditoria  15 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  15
Tecelagem de algodao  14 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  14
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Junho de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  13 Tecelagem de algodao  14
Cultivo de cana-de-açúcar  13 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  13
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  13 Telecomunicaçoes  13
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  13 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  12
Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  12 Ensino fundamental  12
Outras atividades de ensino  12 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  11
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  12 Atividades de atencao ambulatorial  11
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  11 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  11
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  11 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  11
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  10 Outros servicos de alimentacao  11
Ensino médio  10 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  10
Educação média em formação geral (DESATIVADO)  10 Manutencao e reparacao de veiculos automotores  10
Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  10 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  10
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  10 Bancos multiplos (com carteira comercial)  10
Aluguel de automoveis  10 Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  10
Planos de saude  9 Transporte rodoviario de cargas, em geral  9
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  9 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  9
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  8 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  9
Servicos sociais sem alojamento  8 Comércio atacadista de bebidas  9
Extraçao de petróleo e gás natural  8 Outras atividades de ensino  8
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  8 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  8
Estabelecimentos hoteleiros  8 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  8
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  8 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  7
Atividades de outros profissionais da area de saude  8 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  7
Atividades de atencao ambulatorial  8 Atividades de assessoria em gestao empresarial  7
Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  7 Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  7
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  7 Cosntr de obras e prevenção e recup do meio-ambiente (DESATIVADO)  7
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  7 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  7
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  7 Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  7
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  7 Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  6
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  7 Fabricaçao de massas alimentícias  6
Atividades de organizacoes sindicais  7 Publicidade  6
Atividades de assessoria em gestao empresarial  7 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  6
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  6 Incorporação e compra e venda de imóveis  6
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  6 Criaçao de bovinos  5
Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  6 Fabricaçao de outros produtos alimentícios  5
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  6 Servicos sociais sem alojamento  5
Outros tipos de alojamento  5 Estabelecimentos hoteleiros  5
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Junho de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  5 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  5
Fabricaçao de embalagem de plastico  5 Atividades auxiliares dos transportes terrestres  5
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  5 Fabricaçao de produtos diversos  5
Ensino fundamental  5 Obras viárias  5
Educação profissional de nível técnico  5 Atividades auxiliares dos transportes aereos  5
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  5 Atividades de contabilidade e auditoria  4
Comércio atacadista de bebidas  5 Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  4
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  5 Planos de saude  4
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  5 Outros tipos de alojamento  4
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  5 Processamento de dados  4
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  5 Projeçao de filmes e de videos  4
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  5 Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  4
Processamento de dados  4 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  4
Outras obras de instalacoes  4 Comércio atacadista de residuos e sucatas  4
Outras atividades de concessao de credito  4 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  4
Fabricaçao de sorvetes  4 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  4
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  4 Obras de montagem  4
Fabricaçao de massas alimentícias  4 Educação pré-escolar (DESATIVADO)  4
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para  4 Atividades de serviços relacionados com a agricultura  4
Cosntr de obras e prevenção e recup do meio-ambiente (DESATIVADO)  4 Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  4
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  4 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  4
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  4 Atividades de televisao  4
Atividades de manutencao do fisico corporal  4 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  3
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  4 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  3
Alvenaria e reboco (DESATIVADO)  4 Atividades de outros profissionais da area de saude  3
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  4 Educação profissional de nível técnico  3
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  3 Atividades de manutencao do fisico corporal  3
Publicidade  3 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  3
Projeçao de filmes e de videos  3 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  3
Produçao de sucos de frutas e de legumes  3 Aluguel de outros meios de transporte terrestre  3
Outros servicos de alimentacao  3 Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  3
Outras atividades relacionadas ao lazer  3 Educação infantil-pré-escola  3
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  3 Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  3
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  3 Atividades desportivas  3
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  3 Cultivo de cereais para grãos  2
Fabricaçao de produtos diversos  3 Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  2
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  3 Ensino médio  2
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  3 Aluguel de automoveis  2
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  3 Extraçao de petróleo e gás natural  2
Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  3 Fabricaçao de biscoitos e bolachas  2
Comércio atacadista de pescados  3 Atividades de organizacoes sindicais  2
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  3 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  2
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  3 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  2
Atividades fotograficas  3 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  2
Atividades de malote e entrega  3 Outras atividades de concessao de credito  2
Aqüicultura e serviços relacionados  3 Produçao de sucos de frutas e de legumes  2
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  3 Outras atividades relacionadas ao lazer  2
Telecomunicaçoes  2 Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  2
Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  2 Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  2
Outros tipos de comércio varejista  2 Atividades de malote e entrega  2
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  2 Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  2
Lavanderias e tinturarias  2 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  2
Instalaçoes eletricas  2 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2
Incorporação e compra e venda de imóveis  2 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  2
Fiaçao de algodao  2 Atividades de organizacoes religiosas  2
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  2 Aluguel de imoveis  2
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  2 Execuçao de outros serviços gráficos  2
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  2 Edição e impressão de jornais  2
Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  2 Servicos sociais com alojamento  2
Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  2 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  2
Cultivo de frutas cítricas  2 Grandes movimentacoes de terra  2
Comércio atacadista de residuos e sucatas  2 Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  2
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  2 Fabricaçao de embalagens metalicas  2
Comércio atacadista de combustiveis  2 Fabricaçao de colchoes  2
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2 Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  2
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  2 Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consu  2
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  2 Confecçao de roupas profissionais  2
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  2
Bancos multiplos (com carteira comercial)  2 Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  1
Atividades de organizacoes religiosas  2 Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  1
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  2 Outras obras de instalacoes  1
Aluguel de imoveis  2 Fabricaçao de sorvetes  1
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  1 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  1 Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  1 Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  1
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  1 Comércio atacadista de pescados  1
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Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Junho de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Reparacao de calcados  1 Atividades fotograficas  1
Recondicionamento de pneumaticos  1 Outros tipos de comércio varejista  1
Produçao mista: lavoura e pecuária  1 Lavanderias e tinturarias  1
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  1 Instalaçoes eletricas  1
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  1 Fiaçao de algodao  1
Obras viárias  1 Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  1
Obras de montagem  1 Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  1
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  1 Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  1
Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de tel  1 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  1
Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  1 Comércio atacadista de combustiveis  1
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  1
Gestao de salas de espetaculos  1 Recondicionamento de pneumaticos  1
Fabricaçao de produtos do laticínio  1 Produçao mista: lavoura e pecuária  1
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  1 Pesquisas de mercado e de opiniao publica  1
Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  1 Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  1
Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  1 Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua  1
Fabricaçao de outros artefatos de couro  1 Consultoria em hardware  1
Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  1 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  1
Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados  1 Atividades de organizacoes empresariais e patronais  1
Fabricaçao de esquadrias de metal  1 Atividades de correio nacional  1
Fabricaçao de computadores  1 Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  1
Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  1 Administracao de imoveis por conta de terceiros  1
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  1 Transporte rodoviario de produtos perigosos  1
Execuçao de outros serviços gráficos  1 Servicos veterinarios  1
Educação superior (DESATIVADO)  1 Servicos domesticos  1
Educação pré-escolar (DESATIVADO)  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  1
Educação infantil-pré-escola  1 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  1
Edição e impressão de jornais  1 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  1
Distribuicao de filmes e de videos  1 Fabricaçao de medicamentos para uso humano  1
Desenvolvimento e edição de softwares prontos para uso  1 Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  1
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  1 Fabricaçao de embalagens de papel  1
Criaçao de aves  1 Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  1
Corretagem e avaliação de imóveis  1 Fabricaçao de artefatos de tapeçaria  1
Consultoria em hardware  1 Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  1
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  1 Fabrç. de materiais para usos medicos, hospitalares e odo  1
Comércio atacadista de computadores,  equipamentos de tel  1 Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem (DESATIVADO)  1
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  1 Edição de livros, revistas e jornais  1
Atividades funerárias e serviços relacionados  1 Comércio varejista de carnes - açougues  1
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  1 Comércio atacadista de produtos do fumo  1
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  1 Atividades juridicas  1
Atividades de correio nacional  1 Aluguel de equipamentos de construcao e demolicao com ope  1
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  1 Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de p  1
Aluguel de objetos pessoais e domesticos  1 Cultivo de cana-de-açúcar  0
Administracao de imoveis por conta de terceiros  1 Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  0
Transporte rodoviario de produtos perigosos  0 Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  0
Servicos veterinarios  0 Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  0
Servicos sociais com alojamento  0 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  0
Servicos domesticos  0 Fabricaçao de embalagem de plastico  0
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  0 Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  0
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  0 Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  0
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  0 Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para  0
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  0 Alvenaria e reboco (DESATIVADO)  0
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  0 Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  0
Grandes movimentacoes de terra  0 Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  0
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  0 Aqüicultura e serviços relacionados  0
Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  0 Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  0
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  0 Cultivo de frutas cítricas  0
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  0 Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  0
Fabricaçao de embalagens metalicas  0 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  0
Fabricaçao de embalagens de papel  0 Reparacao de calcados  0
Fabricaçao de colchoes  0 Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de tel  0
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  0 Instalaçoes de sistemas de ar condicionado, de ventilacao  0
Fabricaçao de artefatos de tapeçaria  0 Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  0
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  0 Gestao de salas de espetaculos  0
Fabrç. de materiais para usos medicos, hospitalares e odo  0 Fabricaçao de peças e acessorios para o sistema de direca  0
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  0 Fabricaçao de outros artefatos de couro  0
Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem (DESATIVADO)  0 Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  0
Edição de livros, revistas e jornais  0 Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados  0
Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consu  0 Fabricaçao de esquadrias de metal  0
Confecçao de roupas profissionais  0 Fabricaçao de computadores  0
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  0 Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  0
Comércio varejista de carnes - açougues  0 Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  0
Comércio atacadista de produtos do fumo  0 Educação superior (DESATIVADO)  0
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  0 Distribuicao de filmes e de videos  0
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  0 Desenvolvimento e edição de softwares prontos para uso  0
Atividades juridicas  0 Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  0
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Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Junho de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Atividades desportivas  0 Criaçao de aves  0
Atividades de televisao  0 Corretagem e avaliação de imóveis  0
Atividades auxiliares dos transportes aereos  0 Comércio atacadista de computadores,  equipamentos de tel  0
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  0 Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  0
Aluguel de equipamentos de construcao e demolicao com ope  0 Atividades funerárias e serviços relacionados  0
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de p  0 Aluguel de objetos pessoais e domesticos  0
Total  2.518 Total  2.396

Fonte: MTE - CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Julho de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  541 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  307
Obras de outros tipos  396 Obras de outros tipos  278
Servicos sociais com alojamento  127 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  111
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  90 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  86
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  81 Pesquisas de mercado e de opiniao publica  80
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  78 Comércio atacadista de bebidas  67
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  73 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  63
Fornecimento de comida preparada  73 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  62
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  72 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  61
Atividades de atendimento hospitalar  54 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  56
Condominios prediais  50 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  55
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  49 Atividades de atendimento hospitalar  50
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  42 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  49
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  42 Condominios prediais  46
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  35 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  43
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  34 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  41
Cultivo de cana-de-açúcar  33 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  40
Comércio a varejo de combustiveis  32 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  34
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  30 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  33
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  27 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  32
Educação fundamental (DESATIVADO)  27 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  29
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  26 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  29
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  24 Fornecimento de comida preparada  28
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  23 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  27
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  22 Fabricaçao de outros produtos alimentícios  26
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  21 Comércio a varejo de combustiveis  26
Ensino fundamental  21 Educação superior - Graduação  24
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  18 Tecelagem de algodao  23
Atividades de atencao ambulatorial  17 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  23
Tecelagem de algodao  16 Atividades de serviços relacionados com a agricultura  22
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  16 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  22
Lanchonetes e similares  16 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  22
Atividades de televisao  16 Lanchonetes e similares  21
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  15 Transporte rodoviario de cargas, em geral  21
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  15 Atividades desportivas  21
Outros tipos de alojamento  14 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  20
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  13 Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  18
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  13 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  17
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  13 Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  17
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Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Julho de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Educação profissional de nível técnico  13 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  17
Outras obras de instalacoes  12 Ensino fundamental  17
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  12 Atividades de atencao ambulatorial  17
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  12 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  16
Outras atividades de ensino  12 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  15
Transporte rodoviario de cargas, em geral  11 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  15
Processamento de dados  11 Educação fundamental (DESATIVADO)  15
Educação média em formação geral (DESATIVADO)  11 Estabelecimentos hoteleiros  14
Aqüicultura e serviços relacionados  10 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  14
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  10 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  13
Estabelecimentos hoteleiros  10 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  11
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  10 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  11
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  10 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  10
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  9 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  10
Instalaçoes eletricas  9 Fabricaçao de colchoes  10
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  9 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  10
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  9 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  10
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  9 Educação média em formação geral (DESATIVADO)  10
Cultivo de cereais para grãos  8 Cultivo de cereais para grãos  9
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  8 Fabricaçao de biscoitos e bolachas  9
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  8 Manutencao e reparacao de veiculos automotores  9
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  8 Outros servicos de alimentacao  9
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  8 Bancos multiplos (com carteira comercial)  9
Planos de saude  8 Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal  8
Atividades de contabilidade e auditoria  8 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  8
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  7 Telecomunicaçoes  8
Aluguel de automoveis  7 Obras de montagem  7
Educação superior - Graduação  7 Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  7
Atividades de outros profissionais da area de saude  7 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  7
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  7 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  7
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  6 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  7
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos  6 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  7
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  6 Processamento de dados  7
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  6 Educação profissional de nível técnico  7
Outros tipos de comércio varejista  6 Atividades de outros profissionais da area de saude  7
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  6 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  7
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  6 Comércio varejista de carnes - açougues  6
Atividades de organizacoes sindicais  6 Atividades auxiliares dos transportes terrestres  6
Projeçao de filmes e de videos  6 Atividades de assessoria em gestao empresarial  6
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  6 Publicidade  6
Criaçao de bovinos  5 Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  6
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  5 Atividades de organizacoes religiosas  6
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  5 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  5
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  5 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  5
Ensino médio  5 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  5
Atividades de organizacoes religiosas  5 Armazenamento e depositos de cargas  5
Produçao mista: lavoura e pecuária  4 Planos de saude  5
Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal  4 Aluguel de automoveis  5
Fiaçao de algodao  4 Ensino médio  5
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  4 Projeçao de filmes e de videos  5
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  4 Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  5
Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO)  4 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  4
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  4 Fiaçao de algodao  4
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  4 Fabricaçao de produtos diversos  4
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  4 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  4
Outros servicos de alimentacao  4 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  4
Atividades de malote e entrega  4 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  4
Telecomunicaçoes  4 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  4
Outras atividades de concessao de credito  4 Outros tipos de alojamento  4
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  4 Outras atividades de concessao de credito  4
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  4 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  4
Atividades de assessoria em gestao empresarial  4 Atividades de contabilidade e auditoria  4
Publicidade  4 Educação infantil-pré-escola  4
Educação infantil-pré-escola  4 Servicos sociais sem alojamento  4
Outras atividades relacionadas ao lazer  4 Atividades de organizacoes profissionais  4
Fabricaçao de embalagem de plastico  3 Atividades de radio  4
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  3 Atividades de televisao  4
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  3 Outras atividades relacionadas ao lazer  4
Transporte rodoviario de produtos perigosos  3 Criaçao de aves  3
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  3 Fabricaçao de produtos do laticínio  3
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  3 Edição e impressão de jornais  3
Educação pré-escolar (DESATIVADO)  3 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  3
Servicos veterinarios  3 Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  3
Servicos sociais sem alojamento  3 Obras de acabamento  3
Atividades de manutencao do fisico corporal  3 Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  3
Atividades de serviços relacionados com a agricultura  2 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  3
Extraçao de petróleo e gás natural  2 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  3
Fabricaçao de massas alimentícias  2 Administracao de imoveis por conta de terceiros  3
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Julho de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  2 Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas  3
Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  2 Atividades juridicas  3
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  2 Produçao mista: lavoura e pecuária  2
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  2 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  2
Fabricaçao de artefatos diversos de borracha  2 Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  2
Fabricaçao de esquadrias de metal  2 Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  2
Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  2 Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  2
Fabricaçao de produtos diversos  2 Obras viárias  2
Aluguel de equipamentos de construcao e demolicao com ope  2 Instalaçoes eletricas  2
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  2 Outras obras de instalacoes  2
Comércio atacadista de pescados  2 Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO)  2
Comércio atacadista de bebidas  2 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  2
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  2 Comércio atacadista de pescados  2
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  2 Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  2
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  2 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  2
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  2 Comércio atacadista de combustiveis  2
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  2 Comércio atacadista de computadores,  equipamentos de tel  2
Atividades auxiliares dos transportes aereos  2 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  2
Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas  2 Comércio varejista de bebidas  2
Bancos multiplos (com carteira comercial)  2 Outros tipos de comércio varejista  2
Incorporação e compra e venda de imóveis  2 Caixas economicas  2
Aluguel de imoveis  2 Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  2
Corretagem e avaliação de imóveis  2 Incorporação e compra e venda de imóveis  2
Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  2 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  2
Educação superior - Pós-Graduação e Extensão  2 Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  2
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  2 Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  2
Atividades de organizacoes politicas  2 Criaçao de bovinos  1
Atividades funerárias e serviços relacionados  2 Pesca e serviços relacionados  1
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  2 Extraçao de petróleo e gás natural  1
Cultivo de frutas cítricas  1 Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de p  1
Processamento, preservaçao e produçao de conservas de fru  1 Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  1
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  1 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  1
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  1 Confecçao de roupas profissionais  1
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  1 Fabricaçao de calcados de couro  1
Confecçao de roupas profissionais  1 Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  1
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  1 Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  1
Edição e impressão de jornais  1 Edição de livros, revistas e jornais  1
Execuçao de outros serviços gráficos  1 Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  1
Fabrç. de materiais para usos medicos, hospitalares e odo  1 Fabricaçao de embalagem de plastico  1
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Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Julho de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  1 Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  1
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  1 Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  1
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  1 Fabricaçao de esquadrias de metal  1
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  1 Fabricaçao de artigos de serralheria - exceto esquadrias  1
Fabricaçao de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exceto para...  1 Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso geral  1
Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de tel  1 Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de tel  1
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  1 Fabricaçao de moveis com predominancia de metal  1
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  1 Fabricaçao de moveis de outros materiais  1
Fabricaçao de moveis de outros materiais  1 Captacao, tratamento e distribuicao de agua  1
Grandes movimentacoes de terra  1 Grandes movimentacoes de terra  1
Obras de acabamento  1 Constr de estações e redes de distr de energia elétrica (DESATIVADO)  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materia...  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  1
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  1
Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  1 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  1
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  1 Comércio atacadista de produtos do fumo  1
Com. atacadista de máq e equip para escritório (DESATIVADO)  1 Com. atacadista de outros produtos intermediários nao agropecuários...  1
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  1 Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par  1
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  1 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  1
Comércio varejista de bebidas  1 Transporte rodoviario de produtos perigosos  1
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  1 Atividades auxiliares dos transportes aereos  1
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  1 Atividades de correio nacional  1
Atividades de correio nacional  1 Atividades de malote e entrega  1
Bancos comerciais  1 Previdência complementar fechada  1
Sociedades de credito, financiamento e investimento  1 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  1
Seguros nao-vida  1 Aluguel de imoveis  1
Previdência complementar fechada  1 Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  1
Previdência complementar aberta  1 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  1
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar  1 Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  1
Consultoria em hardware  1 Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  1
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  1 Outras atividades de ensino  1
Atividades juridicas  1 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  1
Atividades fotograficas  1 Atividades de organizacoes sindicais  1
Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  1 Distribuicao de filmes e de videos  1
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  1 Gestao de salas de espetaculos  1
Total  2.890 Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anter  1

Atividades de manutencao do fisico corporal  2
Servicos domesticos  1
Total  2.689
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Agosto de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  499 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s  379
Obras de outros tipos  245 Obras de outros tipos  242
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  139 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  159
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  134 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  100
Lanchonetes e similares  110 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  74
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  82 Fabricaçao de outros produtos alimentícios  59
Educação superior - Graduação  69 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  53
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  62 Condominios prediais  53
Condominios prediais  58 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  51
Extraçao de petróleo e gás natural  56 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  44
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  52 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  44
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  51 Cultivo de cana-de-açúcar  43
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  50 Educação superior - Graduação  42
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  47 Comércio a varejo de combustiveis  41
Ensino fundamental  43 Lanchonetes e similares  41
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  40 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  40
Comércio a varejo de combustiveis  38 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  40
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  37 Atividades de atendimento hospitalar  40
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  37 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  32
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  34 Educação fundamental (DESATIVADO)  30
Atividades de atendimento hospitalar  29 Comércio atacadista de bebidas  29
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  27 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  26
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  26 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  24
Estabelecimentos hoteleiros  25 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  24
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  24 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  23
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  22 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  20
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  21 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  20
Educação fundamental (DESATIVADO)  21 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  20
Ensino médio  21 Fornecimento de comida preparada  19
Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados  18 Transporte rodoviario de cargas, em geral  19
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  18 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  19
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  17 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  18
Aluguel de automoveis  17 Outras obras de instalacoes  17
Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal  16 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  17
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  16 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  17
Fornecimento de comida preparada  16 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  15
Transporte rodoviario de cargas, em geral  16 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  12
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  16 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  12
Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  16 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  12
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Instalaçoes eletricas  15 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  12
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  15 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  11
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  15 Ensino fundamental  11
Educação média em formação geral (DESATIVADO)  15 Cultivo de cereais para grãos  10
Outras atividades de ensino  15 Manutencao e reparacao de veiculos automotores  10
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  15 Educação média em formação geral (DESATIVADO)  10
Atividades de malote e entrega  14 Tecelagem de algodao  9
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  13 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  9
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  12 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  9
Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  11 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  9
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  11 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  9
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  11 Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  9
Atividades de contabilidade e auditoria  11 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  9
Projeçao de filmes e de videos  11 Estabelecimentos hoteleiros  9
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  10 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  8
Educação infantil-pré-escola  10 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  8
Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  9 Outros tipos de alojamento  8
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  9 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  8
Publicidade  9 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  8
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  9 Fabricaçao de biscoitos e bolachas  7
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  9 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  7
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  9 Edição e impressão de jornais  7
Cultivo de cereais para grãos  8 Obras de montagem  7
Tecelagem de algodao  8 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  7
Fabricaçao de produtos diversos  8 Bancos multiplos (com carteira comercial)  7
Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  8 Atividades de contabilidade e auditoria  7
Outras obras de instalacoes  8 Atividades de assessoria em gestao empresarial  7
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  8 Publicidade  7
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  8 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  7
Comércio varejista de carnes - açougues  8 Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  7
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  8 Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal  6
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  8 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  6
Planos de saude  8 Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal  6
Educação pré-escolar (DESATIVADO)  8 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  6
Edição e impressão de jornais  7 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  6
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  7 Aluguel de automoveis  6
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  7 Processamento de dados  6
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  7 Atividades juridicas  6
Outros tipos de alojamento  7 Educação infantil-pré-escola  6
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Educação profissional de nível técnico  7 Projeçao de filmes e de videos  6
Servicos sociais com alojamento  7 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  5
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  6 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  5
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  6 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  5
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  6 Educação profissional de nível técnico  5
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an...  6 Atividades de atencao ambulatorial  5
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  6 Atividades de organizacoes sindicais  5
Outras atividades relacionadas ao lazer  6 Atividades desportivas  5
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  5 Preparaçao de carne, banha e produtos de salsicharia nao-  4
Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  5 Fabricaçao de produtos do laticínio  4
Execuçao de outros serviços gráficos  5 Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  4
Fabricaçao de embalagem de plastico  5 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  4
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  5 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  4
Outras atividades de concessao de credito  5 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  4
Processamento de dados  5 Ensino médio  4
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  4 Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  4
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  4 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  4
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  4 Atividades de outros profissionais da area de saude  4
Fabricaçao de colchoes  4 Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  3
Outros servicos de alimentacao  4 Fabricaçao de massas alimentícias  3
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  4 Fiaçao de algodao  3
Atividades de assessoria em gestao empresarial  4 Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car  3
Educ continuada ou permanente e aprend profissional (DESATIVADO)  4 Execuçao de outros serviços gráficos  3
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  4 Fabricaçao de produtos diversos  3
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  4 Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  3
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  3 Captacao, tratamento e distribuicao de agua  3
Fiaçao de algodao  3 Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  3
Fabricaçao de embalagens  de papelao - inclusive a fabricaçao de pa...  3 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  3
Fabrç. de materiais para usos medicos, hospitalares e odo  3 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  3
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  3 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  3
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  3 Comércio atacadista de residuos e sucatas  3
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer...  3 Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  3
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  3 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  3
Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  3 Outros servicos de alimentacao  3
Telecomunicaçoes  3 Outras atividades de concessao de credito  3
Administracao de imoveis por conta de terceiros  3 Planos de saude  3
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  3 Aluguel de outros meios de transporte terrestre  3
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  3 Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  3
Atividades juridicas  3 Atividades de organizacoes religiosas  3
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Agosto de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Cultivo de cana-de-açúcar  2 Outras atividades relacionadas ao lazer  3
Criaçao de bovinos  2 Criaçao de bovinos  2
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  2 Atividades de serviços relacionados com a agricultura  2
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  2 Fabricaçao de embalagem de plastico  2
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  2 Fabricaçao de esquadrias de metal  2
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  2 Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de tel  2
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  2 Fabricaçao de colchoes  2
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  2 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  2
Fabricaçao de embalagens metalicas  2 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  2
Outros serviços auxiliares da construção (DESATIVADO)  2 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  2
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár...  2 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  2
Comércio atacadista de bebidas  2 Comércio varejista de bebidas  2
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  2 Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  2
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  2 Atividades auxiliares dos transportes terrestres  2
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  2 Telecomunicaçoes  2
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular  2 Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad  2
Atividades de correio nacional  2 Aluguel de imoveis  2
Bancos multiplos (com carteira comercial)  2 Administracao de imoveis por conta de terceiros  2
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  2 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  2
Atividades de atencao ambulatorial  2 Consultoria em hardware  2
Servicos sociais sem alojamento  2 Educação especial (DESATIVADO)  2
Cultivo de outros produtos de lavoura temporária  1 Outras atividades de ensino  2
Atividades de serviços relacionados com a extração de petróleo e gás ...  1 Servicos sociais com alojamento  2
Fabricaçao de sorvetes  1 Atividades de radio  2
Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais  1 Atividades de manutencao do fisico corporal  2
Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  1 Cultivo de outros produtos de lavoura temporária  1
Fabricaçao de artefatos diversos de borracha  1 Cultivo de frutas cítricas  1
Fabricaçao de artefatos diversos de plastico  1 Criaçao de aves  1
Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  1 Ativ. de serv. relacionados com a pecuária, exceto   ativ  1
Fabricaçao de computadores  1 Fabricaçao de tecidos especiais - inclusive artefatos  1
Fabrç. de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem ...  1 Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  1
Fabricaçao de outros aparelhos ou equipamentos eletricos  1 Fabricaçao de embalagens  de papelao - inclusive a fabricaçao de pa...  1
Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  1 Edição e impressão de jornais (DESATIVADO)  1
Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO)  1 Edição de livros, revistas e jornais  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  1 Fabricaçao de artefatos diversos de borracha  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos...  1 Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  1
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  1 Fabricaçao de produtos ceramicos nao-refratarios para uso  1
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  1 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  1
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  1 Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos  1

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Agosto de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Comércio atacadista de calçados  1 Fabricaçao de embalagens metalicas  1
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  1 Fabrç. de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos domé...  1
Comércio varejista de bebidas  1 Fabricaçao de computadores  1
Comércio varejista de artigos usados  1 Fabricaçao de outros aparelhos ou equipamentos eletricos  1
Outros tipos de comércio varejista  1 Fabrç. de peças e acessórios de metal para veículos autom  1
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos  1 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  1
Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas  1 Instalaçoes eletricas  1
Crédito cooperativo  1 Obras de acabamento  1
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao  1 Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO)  1
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mi...  1
Consultoria em hardware  1 Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  1
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai  1 Comércio atacadista de carnes e produtos da carne  1
Atividades fotograficas  1 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  1
Administracao publica em geral  1 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  1
Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  1 Comércio varejista de carnes - açougues  1
Atividades de outros profissionais da area de saude  1 Com var de artigos em geral, por catálogo ou correio (DESATIVADO)  1
Servicos veterinarios  1 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO)  1
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  1 Cantinas (servicos de alimentacao privativos)  1
Atividades de organizacoes profissionais  1 Atividades de correio nacional  1
Atividades de organizacoes religiosas  1 Atividades de malote e entrega  1
Atividades de radio  1 Seguros nao-vida  1
Gestao de salas de espetaculos  1 Incorporação e compra e venda de imóveis  1
Lavanderias e tinturarias  1 Aluguel de objetos pessoais e domesticos  1
Atividades funerárias e serviços relacionados  1 Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  1
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  1 Atividades fotograficas  1
Total  2.906 Educação pré-escolar (DESATIVADO)  1

Educação média de formação técnica e profissional (DESATIVADO)  1
Educação superior - Pós-Graduação e Extensão  1
Servicos veterinarios  1
Atividades de organizacoes empresariais e patronais  1
Atividades de organizacoes profissionais  1
Servicos domesticos  1
Organismos internacionais e outras instituicoes extraterr  1
Total  2.519
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Outubro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de serviços)  401 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s 463
Obras de outros tipos  187 Obras de outros tipos 431
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio  149 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 249
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  99 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos 94
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos  90 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa 88
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa  90 Condominios prediais 70
Fornecimento de comida preparada  75 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio 69
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter  70 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c 57
Atividades de atendimento hospitalar  69 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame 52
Cultivo de cana-de-açúcar  65 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 45
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano  62 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter 45
Pesquisas de mercado e de opiniao publica  59 Atividades de atendimento hospitalar 44
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  58 Comércio a varejo de combustiveis 38
Comércio a varejo de combustiveis  57 Servicos sociais com alojamento 36
Condominios prediais  55 Lanchonetes e similares 35
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca...  49 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar 31
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec  47 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança 31
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança  47 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd... 30
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c  45 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano 29
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem  40 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve 28
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame  40 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 28
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve  39 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros 27
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas  34 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR 23
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd...  32 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri 22
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela  31 Fornecimento de comida preparada 22
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri  30 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem 21
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar  30 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho 20
Atividades de atencao ambulatorial  30 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec 19
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR  25 Ensino fundamental 19
Outras atividades de ensino  24 Atividades de atencao ambulatorial 19
Atividades de televisao  21 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela 17
Ensino médio  20 Estabelecimentos hoteleiros 15
Educação superior - Graduação  20 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi... 15
Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal  19 Manutencao e reparacao de veiculos automotores 13
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano  17 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 13
Criaçao de bovinos  16 Educação superior - Graduação 13
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  16 Educação fundamental (DESATIVADO) 12
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi...  16 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t 11
Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p...  15 Cultivo de cereais para grãos 10
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho  15 Fabricaçao de outros produtos alimentícios 10
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Outubro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Estabelecimentos hoteleiros  15 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores 10
Ensino fundamental  15 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 10
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t  15 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano 10
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  14 Educação média em formação geral (DESATIVADO) 10
Lanchonetes e similares  14 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes 9
Outras atividades de concessao de credito  14 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio 9
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp)  13 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag 9
Processamento de dados  13 Ensino médio 9
Atividades de organizacoes religiosas  13 Atividades de organizacoes religiosas 9
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes  12 Tecelagem de algodao 8
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe  12 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est 8
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt...  12 Fabricaçao de produtos diversos 8
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico  12 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop 8
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros  12 Transporte rodoviario de cargas, em geral 8
Fabricaçao de biscoitos e bolachas  11 Planos de saude 8
Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos  11 Atividades de assessoria em gestao empresarial 8
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop  11 Atividades de outros profissionais da area de saude 8
Servicos sociais com alojamento  11 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude 8
Cultivo de cereais para grãos  10 Obras viárias 7
Fabricaçao de outros produtos alimentícios  10 Comércio atacadista de bebidas 7
Manutencao e reparacao de veiculos automotores  10 Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi 7
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag  10 Administracao de imoveis por conta de terceiros 7
Atividades de contabilidade e auditoria  10 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha 7
Educação infantil-pré-escola  10 Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio 7
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est  9 Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais 6
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores  9 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos 6
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod  9 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira 6
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO)  9 Outras obras de instalacoes 6
Telecomunicaçoes  9 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 6
Tecelagem de algodao  8 Telecomunicaçoes 6
Obras viárias  8 Atividades de contabilidade e auditoria 6
Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas  8 Criaçao de bovinos 5
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio  8 Fabricaçao de biscoitos e bolachas 5
Transporte rodoviario de cargas, em geral  8 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas... 5
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr...  7 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe 5
Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados  7 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari 5
Fabricaçao de produtos diversos  7 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j... 5
Obras de acabamento  7 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes 5
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ...  7 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO) 5
Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi  7 Outros tipos de alojamento 5
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Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Outubro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados  6 Atividades auxiliares dos transportes terrestres 5
Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage  6 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas 5
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas...  6 Atividades juridicas 5
Comércio varejista de carnes - açougues  6 Educação infantil-pré-escola 5
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e  6 Outras atividades de ensino 5
Publicidade  6 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage 4
Educação média em formação geral (DESATIVADO)  6 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca... 4
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude  6 Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car 4
Fabricaçao de embalagem de plastico  5 Obras de montagem 4
Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g  5 Cosntr de obras e prevenção e recup do meio-ambiente (DESATIVADO) 4
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de...  5 Instalaçoes eletricas 4
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j...  5 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça 4
Atividades de outros profissionais da area de saude  5 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros 4
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio  5 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia 4
Fabricaçao de sorvetes  4 Comércio varejista de carnes - açougues 4
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira  4 Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an... 4
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g...  4 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico 4
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros  4 Outros servicos de alimentacao 4
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia  4 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao 4
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes  4 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e 4
Transporte rodoviario de produtos perigosos  4 Publicidade 4
Aluguel de automoveis  4 Educação profissional de nível técnico 4
Aluguel de outros meios de transporte terrestre  4 Projeçao de filmes e de videos 4
Consultoria em hardware  4 Servicos domesticos 4
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO)  4 Edição e impressão de jornais 3
Educação profissional de nível técnico  4 Execuçao de outros serviços gráficos 3
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias  4 Fabricaçao de esquadrias de metal 3
Servicos domesticos  4 Fabricaçao de colchoes 3
Fabricaçao de massas alimentícias  3 Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO) 3
Fiaçao de algodao  3 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ... 3
Fabricaçao de esquadrias de metal  3 Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer... 3
Instalaçoes eletricas  3 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp) 3
Outras obras de instalacoes  3 Atividades de malote e entrega 3
Comércio atacadista de bebidas  3 Bancos multiplos (com carteira comercial) 3
Atividades auxiliares dos transportes terrestres  3 Aluguel de outros meios de transporte terrestre 3
Atividades de correio nacional  3 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias 3
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas  3 Servicos veterinarios 3
Atividades de assessoria em gestao empresarial  3 Outras atividades relacionadas ao lazer 3
Educação superior - Graduação e Pós-Graduação  3 Cabelereiros e outros tratamentos de beleza 3
Atividades de organizacoes sindicais  3 Atividades de manutencao do fisico corporal 3
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Outras atividades relacionadas ao lazer  3 Cultivo de outros produtos de lavoura temporária 2
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza  3 Criaçao de aves 2
Cultivo de frutas cítricas  2 Fabricaçao de massas alimentícias 2
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos  2 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos 2
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind  2 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind 2
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ...  2 Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ... 2
Edição e impressão de jornais  2 Fabricaçao de embalagens de papel 2
Fabricaçao de artefatos diversos de borracha  2 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a 2
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a  2 Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados 2
Fabricaçao de colchoes  2 Fabricaçao de moveis com predominancia de metal 2
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça  2 Obras de acabamento 2
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari  2 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g... 2
Comércio varejista de bebidas  2 Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento 2
Outros tipos de comércio varejista  2 Comércio atacadista de combustiveis 2
Outros servicos de alimentacao  2 Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos par 2
Transporte por navegacao interior de passageiros  2 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod 2
Bancos multiplos (com carteira comercial)  2 Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas 2
Sociedades de credito, financiamento e investimento  2 Outras atividades de concessao de credito 2
Planos de saude  2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar 2
Administracao de imoveis por conta de terceiros  2 Aluguel de imoveis 2
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha  2 Aluguel de automoveis 2
Atividades juridicas  2 Processamento de dados 2
Educação fundamental (DESATIVADO)  2 Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf 2
Servicos sociais sem alojamento  2 Gestao de participacoes societarias ( holdings ) 2
Atividades desportivas  2 Atividades fotograficas 2
Atividades de manutencao do fisico corporal  2 Administracao publica em geral 2
Cultivo de flores, plantas ornamentais e produtos de viveiro  1 Educação superior - Graduação e Pós-Graduação 2
Produçao mista: lavoura e pecuária  1 Atividades de organizacoes empresariais e patronais 2
Aqüicultura e serviços relacionados  1 Atividades de organizacoes profissionais 2
Extraçao de petróleo e gás natural  1 Atividades de radio 2
Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de p  1 Atividades de televisao 2
Fabricaçao de produtos do laticínio  1 Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter 2
Fabricaçao de produtos do fumo  1 Cultivo de flores, plantas ornamentais e produtos de viveiro 1
Confecçao de roupas profissionais  1 Aqüicultura e serviços relacionados 1
Fabricaçao de acessorios do vestuario  1 Extraçao de petróleo e gás natural 1
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos  1 Fabricaçao de sorvetes 1
Impressão de material escolar  e de material para usos industrial e...  1 Moagem de trigo e fabricaçao de derivados 1
Execuçao de outros serviços gráficos  1 Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal 1
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras  1 Fiaçao de algodao 1
Fabricaçao de medicamentos para uso humano  1 Edição de livros, revistas e jornais 1
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Outubro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua  1 Fabricaçao de medicamentos para uso humano 1
Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO)  1 Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos 1
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema  1 Fabricaçao de embalagem de plastico 1
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment...  1 Fabricaçao de artefatos diversos de plastico 1
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr...  1 Fabricaçao de outros produtos de minerais nao-metalicos 1
Comércio atacadista de pescados  1 Fabricaçao de pecas fundidas de metais nao-ferrosos e sua 1
Comércio atacadista de artigos do vestuario e complemento  1 Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr... 1
Comércio atacadista de produtos quimicos  1 Manutenção e reparação de motores, bombas, compressores e 1
Comércio atacadista de computadores,  equipamentos de tel  1 Fabricaçao de outros aparelhos ou equipamentos eletricos 1
Outros tipos de alojamento  1 Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua 1
Seguros de vida  1 Obras para telecomunicações 1
Incorporação e compra e venda de imóveis  1 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment... 1
Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consu  1 Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em pr... 1
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf  1 Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de... 1
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter  1 Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p... 1
Gestao de participacoes societarias ( holdings )  1 Comércio atacadista de residuos e sucatas 1
Administracao publica em geral  1 Comércio varejista de bebidas 1
Atividades de organizacoes profissionais  1 Com var de artigos em geral, por catálogo ou correio (DESATIVADO) 1
Projeçao de filmes e de videos  1 Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos 1
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter  1 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (DESATIVADO) 1
Total  2.979 Transporte rodoviario de passageiros, nao regular 1

Transporte rodoviario de produtos perigosos 1
Atividades auxiliares dos transportes aereos 1
Atividades de correio nacional 1
Sociedades de credito, financiamento e investimento 1
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad 1
Aluguel de objetos pessoais e domesticos 1
Consultoria em hardware 1
Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO) 1
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter 1
Educação especial (DESATIVADO) 1
Servicos sociais sem alojamento 1
Atividades de organizacoes sindicais 1
Atividades de agencias de noticias 1
Atividades funerárias e serviços relacionados 1
Total 2.856
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Setembro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Construçao de edificios e obras de engenharia civil 806 Construçao de edificios e obras de engenharia civil 677
Com. varejista de outros produtos 217 Com. varejista de outros produtos 171
Outras atividades de servicos prestados principalmente as empresas 149 Restaurantes e outros estabelecimentos de servicos de alimentacao 129
Restaurantes e outros estabelecimentos de servicos de alimentacao 121 Comercio varejista nao especializado 113
Com. varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuario e calcad... 120 Com. varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuario e calcad... 99
Selecao, agenciamento e locaçao de mao-de-obra 99 Outras atividades de servicos prestados principalmente as empresas 91
Atividades de atencao a saude 86 Outros transportes terrestres 85
Comercio varejista nao especializado 82 Selecao, agenciamento e locaçao de mao-de-obra 82
Outros transportes terrestres 76 Atividades de atencao a saude 82
Educaçao infantil e ensino fundamental 64 Tecelagem - inclusive fiacao e tecelagem 81
Condominios prediais 54 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 71
Atividades de investigacao, vigilancia e seguranca 52 Atividades juridicas, contabeis e de acessoria empresarial 69
Servicos sociais 48 Fabricaçao de eletrodomesticos 46
Ensino superior 46 Fabricaçao de outros produtos alimentícios 40
Outras atividades associativas 43 Comercio a varejo de combustiveis 40
Com. atacadista de mercadorias em geral ou nao compreendidas nos gr... 39 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec... 38
Fabricaçao de outros produtos alimentícios 39 Educaçao infantil e ensino fundamental 38
Ensino medio 34 Comércio atacadista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 38
Atividades de imunizaçao, higienizaçao e de limpeza em predios e em domicilios 31 Condominios prediais 37
Comercio a varejo de combustiveis 30 Com. varejista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 35
Comércio atacadista de artigos de usos pessoal e domestico 28 Com. a varejo e por atacado de peças e acessorios para veiculos automotores 33
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais 27 Outras atividades associativas 29
Educaçao profissional e outras ativ. de ensino 25 Obras e instalacoes 27
Com. a varejo e por atacado de peças e acessorios para veiculos automotores 25 Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento temporario 27
Com. varejista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 24 Ensino superior 22
Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento temporario 22 Producao de lavouras temporárias 19
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas 20 Pecuaria 19
Producao de lavouras temporárias 20 Atividades de investigacao, vigilancia e seguranca 19
Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados 19 Atividades de imunizaçao, higienizaçao e de limpeza em predios e em domicilios 17
Comércio atacadista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 18 Fabrç. de produtos ceramicos 16
Atividades juridicas, contabeis e de acessoria empresarial 15 Ensino medio 15
Fabricaçao de artigos do mobiliario 13 Educaçao profissional e outras ativ. de ensino 15
Confecçao de artigos do vestuario 13 Confecçao de artigos do vestuario 15
Obras e instalacoes 13 Fabrç. de produtos de madeira, cortica e material trancado - exclus... 12
Processamento de dados 11 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem 12
Comercio a varejo e por atacado de veiculos automotores 11 Manutencao e reparacao de veiculos automotores 11
Fabrç. de produtos de madeira, cortica e material trancado - exclus... 11 Fabricaçao de artigos do mobiliario 11
Intermediacao monetaria - depositos a vista 10 Comércio atacadista de artigos de usos pessoal e domestico 11
Atividades de radio e de televisao 10 Serviços pessoais 10
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Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Setembro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Serviços pessoais 10 Obras de acabamento 9
Manutencao e reparacao de veiculos automotores 10 Com., manutencao e reparacao de motocicletas, partes, peças e acessorios 9
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 10 Processamento de dados 7
Edicao e impressao 9 Fabricaçao de maquinas e equipamentos de uso geral 7
Obras de infra-estrutura para energia eletrica e para telecomunicaçoes 9 Comercio a varejo e por atacado de veiculos automotores 7
Correio e outras atividades de entrega 9 Atividades cinematograficas e de video 7
Atividades cinematograficas e de video 9 Telecomunicaçoes 6
Fabricaçao de artefatos texteis incluindo tecelagem 8 Outras ativ. de concessao de credito 6
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec... 7 Fabricaçao de artefatos texteis incluindo tecelagem 6
Atividades imobiliarias por conta de terceiros 6 Fabrç. de saboes, detergentes, produtos de limpeza e artigos de per... 6
Atividades desportivas e outras relacionadas ao lazer 6 Atividades desportivas e outras relacionadas ao lazer 6
Fabrç. de produtos ceramicos 6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais 5
Producao e distribuiçao de energia eletrica 5 Correio e outras atividades de entrega 5
Aluguel de outros meios de transporte 5 Atividades de organizacoes sindicais 5
Impressao e servicos conexos para terceiros 5 Aluguel de automoveis 5
Publicidade 5 Servicos sociais 4
Atividades de organizacoes sindicais 5 Planos de saude 4
Obras de acabamento 5 Fabricaçao de calcados 4
Pecuaria 5 Consultoria em software 4
Fabricaçao de produtos de plastico 4 Comércio atacadista de produtos intermediarios nao agropecuarios 4
Reparacao de objetos pessoais e domesticos 4 Serviços domesticos 3
Laticinios 4 Publicidade 3
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica 4 Producao mista: lavoura e pecuaria 3
Atividades auxiliares dos transportes 4 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas 3
Consultoria em software 4 Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente 3
Aluguel de automoveis 4 Obras de infra-estrutura para energia eletrica e para telecomunicaçoes 3
Fabrç. de equipamentos para distribuicao e controle de energia elet... 3 Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica 3
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro... 3 Intermediacao monetaria - depositos a vista 3
Pesca, aquicultura e serviços relacionados 3 Fabricaçao de produtos diversos 3
Representantes comerciais e agentes do comercio 3 Fabricaçao de estruturas metalicas e obras de caldeiraria pesada 3
Fabricaçao de produtos diversos de metal 3 Fabrç. de maquinas e equipamentos de sistemas eletronicos para proc... 3
Construçao e reparacao de embarcacoes 3 Atividades de radio e de televisao 3
Aluguel de maquinas e equipamentos 3 Atividades auxiliares dos transportes 3
Producao mista: lavoura e pecuaria 3 Atividades auxiliares da intermediação financeira 3
Atividades auxiliares da intermediação financeira 3 Servicos veterinarios 2
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem 3 Representantes comerciais e agentes do comercio 2
Fabricação de embalagens de papel ou papelão 2 Reparacao de objetos pessoais e domesticos 2
Fabricaçao de artigos de borracha 2 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais 2
Fabricaçao de artefatos diversos de papel, papelao, cartolina e car... 2 Laticinios 2
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Extracao de petroleo e gas natural 2 Intermediacao nao monetaria - outros tipos de deposito 2
Previdencia complementar 2 Impressao e servicos conexos para terceiros 2
Fabricaçao de bebidas 2 Fabricaçao de produtos diversos de metal 2
Aluguel de imoveis 2 Fabricaçao de bebidas 2
Fabricaçao de estruturas metalicas e obras de caldeiraria pesada 2 Fabricaçao de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento e gesso 2
Fabrç. de maquinas e equipamentos de sistemas eletronicos para proc... 2 Edicao e impressao 2
Telecomunicaçoes 2 Construçao e reparacao de embarcacoes 2
Fabricaçao de maquinas e equipamentos de uso geral 2 Atividades imobiliarias por conta de terceiros 2
Com., manutencao e reparacao de motocicletas, partes, peças e acessorios 2 Atividades de servicos relacionados com a agricultura e a pecuária ... 2
Tecelagem - inclusive fiacao e tecelagem 2 Aluguel de maquinas e equipamentos 2
Transporte aereo, regular 1 Aluguel de imoveis 2
Seguros de vida e nao-vida 1 Administracao do estado e da politica economica e social 2
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais 1 Producao de lavouras permanentes 1
Outras atividades do comércio varejista 1 Previdencia complementar 1
Consultoria em hardware 1 Pesca, aquicultura e serviços relacionados 1
Atividades de organizacoes empresariais, profissionais e patronais 1 Outras atividades artisticas e de espetaculos 1
Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia complementar 1 Outras ativ. de intermediacao financeira nao especificadas anterior... 1
Producao de lavouras permanentes 1 Forjaria, estamparia, metalurgia do po e serv. de tratamento de met... 1
Outras atividades artisticas e de espetaculos 1 Fabricaçao de produtos do fumo 1
Forjaria, estamparia, metalurgia do po e serv. de tratamento de met... 1 Com. atacadista de mercadorias em geral ou nao compreendidas nos gr... 1
Fabricaçao de produtos do fumo 1 Aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de outros produtos ... 1
Aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de outros produtos ... 1 Aluguel de objetos pessoais e domesticos 1
Aluguel de objetos pessoais e domesticos 1 Abate e preparação de produtos de carne e de pescado 1
Atividades de servicos relacionados com a agricultura e a pecuária ... 1 Total 2.856
Serviços domesticos 1
Fabricaçao de produtos diversos 1
Planos de saude 1
Fabricaçao de eletrodomesticos 1
Total 2.807
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Outubro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Construçao de edificios e obras de engenharia civil 596 Construçao de edificios e obras de engenharia civil 905
Com. varejista de outros produtos 239 Selecao, agenciamento e locaçao de mao-de-obra 249
Outras atividades associativas 162 Com. varejista de outros produtos 214
Com. varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuario e calcad... 145 Com. varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuario e calcad... 135
Restaurantes e outros estabelecimentos de servicos de alimentacao 136 Restaurantes e outros estabelecimentos de servicos de alimentacao 118
Atividades de atencao a saude 129 Comercio varejista nao especializado 97
Comercio varejista nao especializado 125 Atividades de atencao a saude 93
Selecao, agenciamento e locaçao de mao-de-obra 99 Outras atividades de servicos prestados principalmente as empresas 90
Outros transportes terrestres 91 Outras atividades associativas 78
Outras atividades de servicos prestados principalmente as empresas 90 Condominios prediais 70
Producao de lavouras temporárias 75 Outros transportes terrestres 49
Atividades juridicas, contabeis e de acessoria empresarial 75 Comercio a varejo de combustiveis 38
Confecçao de artigos do vestuario 62 Servicos sociais 37
Comercio a varejo de combustiveis 57 Educaçao infantil e ensino fundamental 36
Fabricaçao de outros produtos alimentícios 55 Fabricaçao de outros produtos alimentícios 34
Condominios prediais 55 Atividades de investigacao, vigilancia e seguranca 31
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec... 47 Com. a varejo e por atacado de peças e acessorios para veiculos automotores 28
Atividades de investigacao, vigilancia e seguranca 47 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 28
Comércio atacadista de artigos de usos pessoal e domestico 46 Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento temporario 26
Com. a varejo e por atacado de peças e acessorios para veiculos automotores 39 Comércio atacadista de artigos de usos pessoal e domestico 25
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 34 Com. varejista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 23
Comércio atacadista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 28 Atividades juridicas, contabeis e de acessoria empresarial 21
Educaçao profissional e outras ativ. de ensino 28 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico espec... 19
Educaçao infantil e ensino fundamental 27 Ensino medio 19
Ensino medio 26 Comércio atacadista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 16
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais 25 Ensino superior 15
Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento temporario 25 Atividades de imunizaçao, higienizaçao e de limpeza em predios e em domicilios 15
Ensino superior 23 Serviços pessoais 14
Atividades de radio e de televisao 21 Confecçao de artigos do vestuario 13
Com. varejista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 20 Manutencao e reparacao de veiculos automotores 13
Pecuaria 16 Producao de lavouras temporárias 12
Atividades de imunizaçao, higienizaçao e de limpeza em predios e em domicilios 16 Com. atacadista de mercadorias em geral ou nao compreendidas nos gr... 11
Outras ativ. de concessao de credito 14 Aluguel de maquinas e equipamentos 11
Processamento de dados 13 Fabricaçao de artigos do mobiliario 11
Servicos sociais 13 Educaçao profissional e outras ativ. de ensino 10
Fabricaçao de eletrodomesticos 11 Comercio a varejo e por atacado de veiculos automotores 10
Com. atacadista de mercadorias em geral ou nao compreendidas nos gr... 11 Obras e instalacoes 10
Fabricaçao de estruturas metalicas e obras de caldeiraria pesada 10 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem 9
Manutencao e reparacao de veiculos automotores 10 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais 8
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Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem 10 Fabrç. de produtos ceramicos 8
Serviços pessoais 10 Tecelagem - inclusive fiacao e tecelagem 8
Fabrç. de produtos ceramicos 9 Fabricaçao de produtos diversos 8
Comercio a varejo e por atacado de veiculos automotores 9 Planos de saude 8
Reparacao de objetos pessoais e domesticos 9 Pecuaria 7
Telecomunicaçoes 9 Fabrç. de produtos de madeira, cortica e material trancado - exclus... 7
Tecelagem - inclusive fiacao e tecelagem 8 Atividades imobiliarias por conta de terceiros 7
Fabricaçao de artefatos texteis incluindo tecelagem 8 Fabricaçao de eletrodomesticos 6
Fabrç. de produtos de madeira, cortica e material trancado - exclus... 8 Telecomunicaçoes 6
Aluguel de maquinas e equipamentos 8 Fabricaçao de artefatos texteis incluindo tecelagem 6
Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados 7 Atividades auxiliares dos transportes 6
Fabricaçao de produtos diversos 7 Comércio atacadista de produtos intermediarios nao agropecuarios 6
Obras e instalacoes 7 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas 5
Obras de acabamento 7 Obras de infra-estrutura para energia eletrica e para telecomunicaçoes 5
Fabricaçao de artigos do mobiliario 6 Atividades de radio e de televisao 4
Representantes comerciais e agentes do comercio 6 Fabricaçao de estruturas metalicas e obras de caldeiraria pesada 4
Publicidade 6 Representantes comerciais e agentes do comercio 4
Laticinios 5 Publicidade 4
Fabricaçao de produtos de plastico 5 Serviços domesticos 4
Fabricaçao de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento e gesso 5 Edicao e impressao 4
Consultoria em software 5 Correio e outras atividades de entrega 4
Atividades desportivas e outras relacionadas ao lazer 5 Com., manutencao e reparacao de motocicletas, partes, peças e acessorios 4
Aluguel de automoveis 4 Atividades de organizacoes empresariais, profissionais e patronais 4
Aluguel de outros meios de transporte 4 Atividades cinematograficas e de video 4
Consultoria em hardware 4 Fabricaçao de artefatos diversos de papel, papelao, cartolina e car... 4
Serviços domesticos 4 Atividades auxiliares da intermediação financeira 4
Fiacao 3 Reparacao de objetos pessoais e domesticos 3
Edicao e impressao 3 Atividades desportivas e outras relacionadas ao lazer 3
Atividades auxiliares dos transportes 3 Aluguel de outros meios de transporte 3
Correio e outras atividades de entrega 3 Intermediacao monetaria - depositos a vista 3
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas 3 Impressao e servicos conexos para terceiros 3
Atividades de organizacoes sindicais 3 Aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de outros produtos ... 3
Producao de lavouras permanentes 2 Producao e distribuiçao de energia eletrica 3
Fabricaçao de bebidas 2 Servicos veterinarios 3
Impressao e servicos conexos para terceiros 2 Outras ativ. de concessao de credito 2
Fabricaçao de artigos de borracha 2 Processamento de dados 2
Aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de outros produtos ... 2 Obras de acabamento 2
Com., manutencao e reparacao de motocicletas, partes, peças e acessorios 2 Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados 2
Outras atividades do comércio varejista 2 Fabricaçao de produtos de plastico 2
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Outubro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Outros transportes aquaviarios 2 Aluguel de automoveis 2
Intermediacao monetaria - depositos a vista 2 Fabricaçao de bebidas 2
Intermediacao nao monetaria - outros tipos de deposito 2 Outras atividades artisticas e de espetaculos 2
Planos de saude 2 Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica 2
Atividades imobiliarias por conta de terceiros 2 Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro... 2
Horticultura e produtos de viveiro 1 Administracao do estado e da politica economica e social 2
Producao mista: lavoura e pecuaria 1 Fabricação de embalagens de papel ou papelão 2
Pesca, aquicultura e serviços relacionados 1 Atividades relacionadas a organizaçao do transporte de cargas 2
Extracao de petroleo e gas natural 1 Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia complementar 2
Abate e preparação de produtos de carne e de pescado 1 Aluguel de imoveis 2
Fabricaçao de produtos do fumo 1 Laticinios 1
Fabricaçao de acessorios do vestuario e de segurança profissional 1 Consultoria em software 1
Fabricaçao de produtos quimicos organicos 1 Consultoria em hardware 1
Fabricaçao de produtos farmaceuticos 1 Fiacao 1
Construçao e reparacao de embarcacoes 1 Atividades de organizacoes sindicais 1
Producao e distribuiçao de energia eletrica 1 Outras atividades do comércio varejista 1
Comércio atacadista de produtos intermediarios nao agropecuarios 1 Intermediacao nao monetaria - outros tipos de deposito 1
Com. atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agro... 1 Pesca, aquicultura e serviços relacionados 1
Seguros de vida e nao-vida 1 Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente 1
Incorporaçao e compra e venda de imoveis 1 Horticultura e produtos de viveiro 1
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de informatica 1 Fabricaçao de produtos farmaceuticos 1
Outras atividades de informatica, nao especificadas anteriormente 1 Extracao de petroleo e gas natural 1
Administracao do estado e da politica economica e social 1 Construçao e reparacao de embarcacoes 1
Atividades de organizacoes empresariais, profissionais e patronais 1 Outras ativ. de intermediacao financeira nao especificadas anterior... 1
Atividades cinematograficas e de video 1 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais 1
Outras atividades artisticas e de espetaculos 1 Fundiçao 1
Total 2.979 Fabricaçao de outros equipamentos e aparelhos eletricos 1

Fabrç. de saboes, detergentes, produtos de limpeza e artigos de per... 1
Atividades de agencias de noticias 1
Total 2.856
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Dezembro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s 373 Edificacoes (residenciais, industriais, comerciais e de s 470
Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos 175 Obras de outros tipos 368
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 148 Comércio varejista de artigos do vestuario e complementos 130
Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa 133 Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem 114
Obras de outros tipos 117 Outras ativ. de serv. prestados principalmente às empresa 100
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c 81 Outras atividades associativas, nao especificadas anterio 100
Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi... 74 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 99
Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano 58 Ensino fundamental 60
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 56 Pesquisas de mercado e de opiniao publica 60
Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança 55 Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR 53
Com. varejista de outros produtos nao especificados anter 50 Com. varejista de outros produtos nao especificados anter 49
Com. varejista nao-especializado, sem predominância de PR 46 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com servico c 41
Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia 42 Atividades de investigaçao, vigilancia e segurança 40
Fornecimento de comida preparada 42 Condominios prediais 38
Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho 41 Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd... 36
Condominios prediais 41 Transporte rodoviario de passageiros, regular, urbano 35
Outras atividades de ensino 37 Atividades de assessoria em gestao empresarial 35
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes 35 Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame 34
Com. varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopéd... 34 Educação fundamental (DESATIVADO) 34
Lanchonetes e similares 33 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 32
Comércio a varejo de combustiveis 31 Obras viárias 30
Outras atividades associativas, nao especificadas anterio 29 Atividades de atendimento hospitalar 28
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar 28 Instalaçoes eletricas 27
Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri 24 Fornecimento de comida preparada 26
Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 24 Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano 26
Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve 23 Educação superior - Graduação 25
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca... 21 Lanchonetes e similares 24
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 20 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas 23
Com. varejista de material de constr., ferragens, ferrame 18 Ensino médio 23
Obras de acabamento 16 Processamento de dados 21
Manutencao e reparacao de veiculos automotores 16 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho 19
Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha 16 Comércio a varejo de combustiveis 19
Cultivo de cereais para grãos 14 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelar 19
Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros 14 Com. varejista de moveis, artigos de iluminacao e outros 19
Atividades de atendimento hospitalar 14 Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes 18
Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal 13 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 18
Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO) 13 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec 17
Transporte rodoviario de cargas, em geral 13 Outras atividades de ensino 16
Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag 12 Com. varejista de equipamentos e materiais para escritóri 16
Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela 11 Com. a varejo e por atacado de peças e acessórios para ve 16
Comércio varejista de calcados, artigos de couro e viagem 11 Educação média em formação geral (DESATIVADO) 16
Atividades de malote e entrega 11 Transporte rodoviario de cargas, em geral 14
Atividades de atencao ambulatorial 11 Fabricaçao de  produtos de padaria, confeitaria e pastela 14
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 10 Manutencao e reparacao de veiculos automotores 13
Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO) 10 Educação infantil-pré-escola 13
Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 9 Outras obras de instalacoes 13
Processamento de dados 9 Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio 13
Atividades de serviços relacionados com a agricultura 8 Telecomunicaçoes 12
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Dezembro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Fabricaçao de refrigerantes e refrescos 7 Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est 11
Fabrç. de produtos ceramicos nao-refratarios para uso est 7 Tecelagem de algodao 11
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g... 7 Estabelecimentos hoteleiros 11
Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de... 7 Atividades de agencias de viagens e organizadores de viag 10
Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao 7 Atividades de serviços relacionados com a agricultura 10
Outras atividades de informatica, nao especificadas anter 7 Atividades de organizacoes religiosas 10
Servicos sociais com alojamento 7 Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico 10
Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe 6 Atividades de contabilidade e auditoria 10
Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp) 6 Planos de saude 10
Transporte rodoviario de passageiros, regular, nao urbano 6 Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop 9
Telecomunicaçoes 6 Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod 9
Educação superior - Graduação 6 Fabricaçao de outros produtos alimentícios 8
Atividades de organizacoes religiosas 6 Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores 8
Fabricaçao de biscoitos e bolachas 5 Atividades de televisao 8
Tecelagem de algodao 5 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 7
Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados 5 Com. atacadista de outros produtos alimenticios, nao espe 7
Comércio atacadista de bebidas 5 Bancos multiplos (com carteira comercial) 7
Educação infantil-pré-escola 5 Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ... 7
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t 5 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros 7
Outras atividades relacionadas com a atençao à saude 5 Aluguel de maquinas e equipamentos para constr. e engenha 6
Extraçao de petróleo e gás natural 4 Atividades de atencao ambulatorial 6
Atividades de serviços relacionados com a extração de petróleo e gás ... 4 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante (DESATIVADO) 6
Sondagens e fundações destinadas à construção 4 Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou t 6
Com. atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortop 4 Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas... 6
Com. varejista de maquinas e aparelhos de usos domestico 4 Atividades de radio 6
Reparacao de outros objetos pessoais e domesticos 4 Ativ. de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domi... 5
Bancos multiplos (com carteira comercial) 4 Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca... 5
Atividades de contabilidade e auditoria 4 Cultivo de cereais para grãos 5
Ensino fundamental 4 Atividades de malote e entrega 5
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias 4 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 5
Atividades de outros profissionais da area de saude 4 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em g... 5
Criaçao de bovinos 3 Outras atividades de informatica, nao especificadas anter 5
Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr... 3 Fabricaçao de biscoitos e bolachas 5
Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça 3 Aluguel de automoveis 5
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos aliment... 3 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e 5
Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p... 3 Confecçao de roupas profissionais 5
Com. atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, nao ... 3 Transporte rodoviario de passageiros, nao regular 5
Comércio varejista de carnes - açougues 3 Educação profissional de nível técnico 5
Com. varejista de outros produtos alimentícios não especificados an... 3 Beneficiamento, moagem e preparaçao de outros produtos de origem vegetal 4
Reparacao e manutencao de maquinas e de aparelhos eletrod 3 Com. varejista de mercadorias em geral, com predominância de produt... 4
Estabelecimentos hoteleiros 3 Outras ativ. auxiliares da intermediacao financeira, nao 4
Caixas economicas 3 Atividades de outros profissionais da area de saude 4
Outras atividades de concessao de credito 3 Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio 4
Seguros nao-vida 3 Fabricaçao de massas alimentícias 4
Aluguel de automoveis 3 Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira 4
Aluguel de maquinas e equipamentos de outros tipos, nao e 3 Fabricaçao de outros aparelhos eletrodomesticos 4
Atividades de manutencao do fisico corporal 3 Outras atividades relacionadas ao lazer 4
Fabricaçao de outros produtos alimentícios 2 Produção e distribuição de energia elétrica (DESATIVADO) 3
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Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Dezembro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Confecçao de roupas profissionais 2 Comércio varejista de gas liquefeito de petroleo (glp) 3
Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras 2 Comércio atacadista de bebidas 3
Fabricaçao de impermeabilizantes, solventes e produtos af 2 Outras atividades relacionadas com a atençao à saude 3
Fabricaçao de esquadrias de metal 2 Criaçao de bovinos 3
Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal 2 Com. varejista de balas, bombons e semelhantes 3
Obras viárias 2 Cabelereiros e outros tratamentos de beleza 3
Outras obras de instalacoes 2 Execuçao de outros serviços gráficos 3
Comércio a varejo e por atacado de veiculos automotores 2 Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j... 3
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros 2 Outros servicos de alimentacao 3
Com. varejista de produtos de padaria, de laticinio, frio 2 Produçao de sucos de frutas e de legumes 3
Com. varejista de balas, bombons e semelhantes 2 Fabrç. de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, g 3
Outros tipos de comércio varejista 2 Com. atacadista especializado em mercadorias nao especifi 3
Transporte rodoviario de produtos perigosos 2 Educação superior - Graduação e Pós-Graduação 3
Atividades auxiliares dos transportes aereos 2 Educação especial (DESATIVADO) 3
Atividades juridicas 2 Atividades de organizacoes profissionais 3
Gestao de participacoes societarias ( holdings ) 2 Fabricaçao de refrigerantes e refrescos 2
Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tec 2 Fabricaçao de fios, cabos e condutores eletricos isolados 2
Atividades desportivas 2 Atividades de atendimento a urgencias e emergencias 2
Lavanderias e tinturarias 2 Com. a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peça 2
Cabelereiros e outros tratamentos de beleza 2 Com. atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos p... 2
Atividades funerárias e serviços relacionados 2 Outros tipos de comércio varejista 2
Outras ativ. de serv. pessoais, nao especificadas anterio 2 Atividades funerárias e serviços relacionados 2
Cultivo de cana-de-açúcar 1 Cultivo de cana-de-açúcar 2
Fabricaçao de produtos do laticínio 1 Fabricaçao de produtos do laticínio 2
Moagem de trigo e fabricaçao de derivados 1 Fabricaçao de acessorios do vestuario 2
Fabricaçao de massas alimentícias 1 Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para 2
Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind 1 Fabricaçao de embalagens de papel 2
Fabricaçao de acessorios do vestuario 1 Edição e impressão de jornais 2
Fabrç. de malas, bolsas, valises e outros artefatos para 1 Fabricaçao de embalagens metalicas 2
Fabrç. de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas... 1 Fabricaçao de produtos diversos 2
Fabricaçao de embalagens de papel 1 Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO) 2
Fabrç. de outros artefatos de pastas, papel, papelao, car 1 Atividades auxiliares dos transportes terrestres 2
Edição e impressão de jornais (DESATIVADO) 1 Aluguel de imoveis 2
Edição e impressão de jornais 1 Cultivo de frutas cítricas 2
Ediçao; ediçao e impressao de outros produtos gráficos 1 Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de p 2
Execuçao de outros serviços gráficos 1 Fabricaçao de raçoes balanceadas para animais 2
Fabricaçao de artefatos diversos de borracha 1 Fiaçao de algodao 2
Fabricaçao de embalagens metalicas 1 Fabricaçao de outros artefatos têxteis incluindo tecelage 2
Fabricaçao de luminárias e equipamentos de iluminaçao - exceto para... 1 Fabricaçao de produtos de limpeza e polimento 2
Fabricaçao de moveis com predominancia de madeira 1 Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras (nao a 2
Fabricaçao de produtos diversos 1 Fabricaçao de moveis com predominancia de metal 2
Reciclagem de sucatas nao-metalicas 1 Obras de montagem 2
Impermeabilização e serviços de pintura em geral (DESATIVADO) 1 Comércio atacadista de combustiveis 2
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuár... 1 Outros tipos de alojamento 2
Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas 1 Atividades de correio nacional 2
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari 1 Incorporação e compra e venda de imóveis 2
Com. atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  livros, j... 1 Desenvolvimento de programas em informática (DESATIVADO) 2
Comércio atacadista de residuos e sucatas 1 Servicos sociais sem alojamento 2
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Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Dezembro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados
Comércio varejista de bebidas 1 Projeçao de filmes e de videos 2
Outros servicos de alimentacao 1 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( nao especia 1
Transporte rodoviario de passageiros, nao regular 1 Obras de acabamento 1
Atividades auxiliares dos transportes terrestres 1 Com. atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de... 1
Atividades auxiliares dos transportes aquaviarios 1 Servicos sociais com alojamento 1
Atividades relacionadas à organizacao do transporte de cargas 1 Atividades de serviços relacionados com a extração de petróleo e gás ... 1
Sociedades de credito, financiamento e investimento 1 Fabrç. de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de tr... 1
Planos de saude 1 Outras atividades de concessao de credito 1
Aluguel de imoveis 1 Atividades de manutencao do fisico corporal 1
Aluguel de objetos pessoais e domesticos 1 Fabricaçao de intermediarios para resinas e fibras 1
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas 1 Fabricaçao de outros produtos elaborados de metal 1
Ensino médio 1 Transporte rodoviario de produtos perigosos 1
Educação média em formação geral (DESATIVADO) 1 Atividades juridicas 1
Educação profissional de nível técnico 1 Atividades desportivas 1
Atividades de organizacoes empresariais e patronais 1 Lavanderias e tinturarias 1
Distribuicao de filmes e de videos 1 Fabricaçao de artigos de tecido de uso domestico incluind 1
Atividades de televisao 1 Fabricaçao de artefatos diversos de borracha 1
Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter 1 Com. atacadista de cereais e leguminosas, farinhas, amidos e féculas 1
Total 2.422 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumari 1

Ativ. de teatro, musica e outras ativ. artisticas e liter 1
Aqüicultura e serviços relacionados 1
Fabricaçao de sorvetes 1
Fabricaçao de produtos do fumo 1
Fabrç. de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material ... 1
Fabricaçao de artigos de perfumaria e cosmeticos 1
Recondicionamento ou recuperacao de motores para veiculos 1
Construçao e reparacao de embarcacoes e estruturas flutua 1
Instalaçoes hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema 1
Comércio atacadista de pescados 1
Com. atacadista de madeira, material de construçao, ferragens e fer... 1
Com. atacadista de máq e equip para escritório (DESATIVADO) 1
Transporte aereo, regular 1
Bancos comerciais 1
Outras ativ. de intermediacao financeira, nao especificad 1
Ativ. de intermediarios em transacoes de titulos e valore 1
Administracao de imoveis por conta de terceiros 1
Aluguel de outros meios de transporte terrestre 1
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios 1
Manutencao e reparacao de maquinas de escritorio e de inf 1
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturai 1
Publicidade 1
Administracao publica em geral 1
Atividades de apoio à administraçao pública 1
Educação pré-escolar (DESATIVADO) 1
Atividades de organizacoes sindicais 1
Atividades de agencias de noticias 1
Servicos domesticos 1
Total 2.935

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 4
Setores que mais demitem e contratam em Aracaju
Dezembro de 2003

Classe CNAE 95 Admitidos Classe CNAE 95 Desligados

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Janeiro de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
Masculino  74.142  2.167  2.022  145
Feminino  58.955  854  868   -14
Ignorado  0  0  1   -1
Total  133.097  3.021  2.891  130

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Fevereiro de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
Masculino  74.142  1.987  1.896  91
Feminino  58.955  765  851   -86
Ignorado  0  0  2   -2
Total  133.097  2.752  2.749  3

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Março de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
Masculino  74.142  2.132  1.803  329
Feminino  58.955  1.154  668  486
Ignorado  0  0  6   -6
Total  133.097  3.286  2.477  809

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Abril de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
Masculino  74.142  2.102  1.840  262
Feminino  58.955  1.030  916  114
Ignorado  0  0  1   -1
Total  133.097  3.132  2.757  375

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Maio de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
Masculino  74.142  2.221  1.854  367
Feminino  58.955  790  681  109
Ignorado  0  0  0  0
Total  133.097  3.011  2.535  476

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Junho de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
Admitidos Desligados Saldo

Masculino  1.797  1.680  1.854   -174
Feminino  721  716  681  35
Ignorado  0  0  0  0
Total  2.518  2.396  2.535   -139

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Julho de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
Admitidos Desligados Saldo

Masculino  1.797  2.118  1.890  228
Feminino  721  772  799   -27
Ignorado  0  0  0  0
Total  2.518  2.890  2.689  201

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Agosto de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
Admitidos Desligados Saldo

Masculino  1.797  2.007  1.777  230
Feminino  721  899  742  157
Total  2.518  2.906  2.519  387

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Outubro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
Admitidos Desligados Saldo

Masculino  81.830  2.063  2.090   -27
Feminino  61.175  916  766  150
Total  143.005  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Setembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
Admitidos Desligados Saldo

Masculino  81.830  2.063  2.090   -27
Feminino  61.175  916  766  150
Total  143.005  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Novembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
Admitidos Desligados Saldo

Masculino  81.830  1.961  1.886  75
Feminino  61.175 862 606  256
Total  143.005 2823 2492  331

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA 
PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 5
Admitidos e desligados por sexo em Aracaju
Dezembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
Admitidos Desligados Saldo

Masculino  81.830  1.633  1.975   -342
Feminino  61.175 789 960   -171
Total  143.005 2422 2935   -513

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Janeiro de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
10 a 14 anos  5  1  2   -1
15 a 17 anos  352  45  23  22
18 a 24 anos  17.145  972  808  164
25 a 29 anos  19.514  622  631   -9
30 a 39 anos  44.748  842  886   -44
40 a 49 anos  34.891  399  392  7
50 a 64 anos  15.602  137  138   -1
65 anos ou mais  811  2  10   -8
Ignorado  29  1  1  0
Total  133.097  3.021  2.891  130

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Fevereiro de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
10 a 14 anos  5  1  0  1
15 a 17 anos  352  31  8  23
18 a 24 anos  17.145  875  766  109
25 a 29 anos  19.514  612  587  25
30 a 39 anos  44.748  789  814   -25
40 a 49 anos  34.891  328  376   -48
50 a 64 anos  15.602  114  184   -70
65 anos ou mais  811  2  12   -10
Ignorado  29  0  2   -2
Total  133.097  2.752  2.749  3

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Março de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
10 a 14 anos  5  5  0  5
15 a 17 anos  352  62  20  42
18 a 24 anos  17.145  1.082  731  351
25 a 29 anos  19.514  735  547  188
30 a 39 anos  44.748  867  742  125
40 a 49 anos  34.891  381  293  88
50 a 64 anos  15.602  148  123  25
65 anos ou mais  811  4  15   -11
Ignorado  29  2  6   -4
Total  133.097  3.286  2.477  809

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Abril de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
10 a 14 anos  5  0  0  0
15 a 17 anos  352  17  12  5
18 a 24 anos  17.145  1.077  779  298
25 a 29 anos  19.514  718  667  51
30 a 39 anos  44.748  822  794  28
40 a 49 anos  34.891  344  344  0
50 a 64 anos  15.602  148  152   -4
65 anos ou mais  811  4  8   -4
Ignorado  29  2  1  1
Total  133.097  3.132  2.757  375

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Maio de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 Admitidos Desligados Saldo
10 a 14 anos  5  1  0  1
15 a 17 anos  352  23  14  9
18 a 24 anos  17.145  961  729  232
25 a 29 anos  19.514  698  568  130
30 a 39 anos  44.748  818  750  68
40 a 49 anos  34.891  365  329  36
50 a 64 anos  15.602  144  140  4
65 anos ou mais  811  1  5   -4
Ignorado  29  0  0  0
Total  133.097  3.011  2.535  476

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Junho de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
Admitidos Desligados Saldo

10 a 14 anos  5  1  0  1
15 a 17 anos  352  37  21  16
18 a 24 anos  17.145  874  620  254
25 a 29 anos  19.514  539  521  18
30 a 39 anos  44.748  672  736   -64
40 a 49 anos  34.891  293  364   -71
50 a 64 anos  15.602  99  128   -29
65 anos ou mais  811  2  5   -3
Ignorado  29  1  1  0
Total  133.097  2.518  2.396  122

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Julho de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
Admitidos Desligados Saldo

10 a 14 anos  5  0  0  0
15 a 17 anos  352  24  10  14
18 a 24 anos  17.145  909  688  221
25 a 29 anos  19.514  595  565  30
30 a 39 anos  44.748  817  855   -38
40 a 49 anos  34.891  409  395  14
50 a 64 anos  15.602  132  164   -32
65 anos ou mais  811  3  10   -7
Ignorado  29  1  2   -1
Total  133.097  2.890  2.689  201

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Agosto de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
Admitidos Desligados Saldo

10 a 14 anos  5  0  1   -1
15 a 17 anos  352  26  17  9
18 a 24 anos  17.145  957  708  249
25 a 29 anos  19.514  605  534  71
30 a 39 anos  44.748  812  743  69
40 a 49 anos  34.891  380  348  32
50 a 64 anos  15.602  121  162   -41
65 anos ou mais  811  4  6   -2
Ignorado  29  1  0  1
Total  133.097  2.906  2.519  387

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Outubro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
Admitidos Desligados Saldo

10 a 14 anos  8  1  0  1
15 a 17 anos  486  55  20  35
18 a 24 anos  18.742  947  812  135
25 a 29 anos  21.241  684  621  63
30 a 39 anos  46.434  847  840  7
40 a 49 anos  37.649  337  390   -53
50 a 64 anos  17.542  102  166   -64
65 anos ou mais  860  6  7   -1
Ignorado  43  0  0  0
Total  143.005  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Setembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
Admitidos Desligados Saldo

10 a 14 anos  8  1  0  1
15 a 17 anos  486  55  20  35
18 a 24 anos  18.742  947  812  135
25 a 29 anos  21.241  684  621  63
30 a 39 anos  46.434  847  840  7
40 a 49 anos  37.649  337  390   -53
50 a 64 anos  17.542  102  166   -64
65 anos ou mais  860  6  7   -1
Ignorado  43  0  0  0
Total  143.005  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Novembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
Admitidos Desligados Saldo

10 a 14 anos  8 0  0  0
15 a 17 anos  486 42  17  25
18 a 24 anos  18.742 1038  664  374
25 a 29 anos  21.241 590  520  70
30 a 39 anos  46.434 746  749   -3
40 a 49 anos  37.649 309  385   -76
50 a 64 anos  17.542  96  150   -54
65 anos ou mais  860  2  7   -5
Ignorado  43  0  0  0
Total  143.005  2.823  2.492  331

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 6
Admitidos e desligados por faixa etária em Aracaju
Dezembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
Admitidos Desligados Saldo

10 a 14 anos  8 0  0  0
15 a 17 anos  486 30  18  12
18 a 24 anos  18.742 893  855  38
25 a 29 anos  21.241 541  621   -80
30 a 39 anos  46.434 637  869   -232
40 a 49 anos  37.649 253  391   -138
50 a 64 anos  17.542  67  177   -110
65 anos ou mais  860  1  4   -3
Ignorado  43  0  0  0
Total  143.005  2.422  2.935   -513

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Janeiro de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Ate 0,5 salario minimo  423  12  10  2
De 0,51 a 1,0 salario minimo  10.267  431  362  69
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  33.551  1.519  1.484  35
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  18.526  601  534  67
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  18.981  226  214  12
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  12.159  73  107   -34
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  8.966  34  56   -22
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  11.469  82  60  22
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  6.202  22  27   -5
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.187  5  11   -6
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.857  4  11   -7
Mais de 20 salarios minimos  4.307  4  7   -3
Ignorado  2.202  8  8  0
Total  133.097  3.021  2.891  130

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Fevereiro de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Ate 0,5 salario minimo  423  18  10  8
De 0,51 a 1,0 salario minimo  10.267  357  389   -32
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  33.551  1.386  1.169  217
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  18.526  624  486  138
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  18.981  159  320   -161
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  12.159  87  84  3
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  8.966  28  62   -34
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  11.469  25  118   -93
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  6.202  29  47   -18
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.187  9  35   -26
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.857  6  10   -4
Mais de 20 salarios minimos  4.307  1  13   -12
Ignorado  2.202  23  6  17
Total  133.097  2.752  2.749  3

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Março de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Ate 0,5 salario minimo  423  52  12  40
De 0,51 a 1,0 salario minimo  10.267  407  413   -6
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  33.551  1.647  1.176  471
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  18.526  568  416  152
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  18.981  337  210  127
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  12.159  62  81   -19
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  8.966  27  47   -20
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  11.469  41  47   -6
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  6.202  28  33   -5
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.187  61  10  51
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.857  3  7   -4
Mais de 20 salarios minimos  4.307  0  7   -7
Ignorado  2.202  53  18  35
Total  133.097  3.286  2.477  809

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Abril de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Ate 0,5 salario minimo  423  17  19   -2
De 0,51 a 1,0 salario minimo  10.267  1.126  844  282
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  33.551  1.282  966  316
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  18.526  384  510   -126
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  18.981  152  165   -13
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  12.159  69  87   -18
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  8.966  37  63   -26
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  11.469  35  51   -16
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  6.202  18  22   -4
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.187  4  9   -5
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.857  0  3   -3
Mais de 20 salarios minimos  4.307  1  7   -6
Ignorado  2.202  7  11   -4
Total  133.097  3.132  2.757  375

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Maio de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Ate 0,5 salario minimo  423  13  13  0
De 0,51 a 1,0 salario minimo  10.267  1.078  754  324
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  33.551  1.406  1.136  270
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  18.526  194  239   -45
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  18.981  148  205   -57
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  12.159  40  80   -40
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  8.966  38  33  5
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  11.469  16  31   -15
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  6.202  14  18   -4
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.187  5  8   -3
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.857  6  2  4
Mais de 20 salarios minimos  4.307  0  4   -4
Ignorado  2.202  53  12  41
Total  133.097  3.011  2.535  476

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Junho de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Ate 0,5 salario minimo  423  14  6  8
De 0,51 a 1,0 salario minimo  10.267  777  587  190
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  33.551  1.249  1.153  96
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  18.526  266  256  10
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  18.981  117  177   -60
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  12.159  33  84   -51
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  8.966  26  43   -17
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  11.469  16  32   -16
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  6.202  6  25   -19
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.187  6  12   -6
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.857  1  4   -3
Mais de 20 salarios minimos  4.307  5  10   -5
Ignorado  2.202  2  7   -5
Total  133.097  2.518  2.396  122

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Julho de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Ate 0,5 salario minimo  423  18  22   -4
De 0,51 a 1,0 salario minimo  10.267  638  492  146
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  33.551  1.440  1.298  142
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  18.526  559  448  111
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  18.981  117  221   -104
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  12.159  32  77   -45
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  8.966  22  33   -11
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  11.469  19  39   -20
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  6.202  14  20   -6
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.187  9  19   -10
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.857  3  3  0
Mais de 20 salarios minimos  4.307  1  5   -4
Ignorado  2.202  18  12  6
Total  133.097  2.890  2.689  201

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Agosto de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Ate 0,5 salario minimo  423  13  20   -7
De 0,51 a 1,0 salario minimo  10.267  511  426  85
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  33.551  1.460  1.176  284
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  18.526  572  495  77
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  18.981  170  187   -17
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  12.159  56  57   -1
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  8.966  49  37  12
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  11.469  25  36   -11
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  6.202  28  32   -4
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.187  9  22   -13
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.857  2  7   -5
Mais de 20 salarios minimos  4.307  4  20   -16
Ignorado  2.202  7  4  3
Total  133.097  2.906  2.519  387

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Outubro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Ate 0,5 salario minimo  658  37  15  22
De 0,51 a 1,0 salario minimo  9.368  604  331  273
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  39.689  1.522  1.389  133
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  19.242  461  638   -177
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  21.334  193  279   -86
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  14.562  59  75   -16
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  6.613  21  52   -31
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  10.798  58  28  30
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  5.967  9  25   -16
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.491  7  9   -2
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.999  2  5   -3
Mais de 20 salarios minimos  4.370  1  5   -4
Ignorado  3.914  5  5  0
Total  143.005  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Setembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Ate 0,5 salario minimo  658  37  15  22
De 0,51 a 1,0 salario minimo  9.368  604  331  273
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  39.689  1.522  1.389  133
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  19.242  461  638   -177
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  21.334  193  279   -86
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  14.562  59  75   -16
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  6.613  21  52   -31
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  10.798  58  28  30
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  5.967  9  25   -16
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.491  7  9   -2
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.999  2  5   -3
Mais de 20 salarios minimos  4.370  1  5   -4
Ignorado  3.914  5  5  0
Total  143.005  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Novembbro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Ate 0,5 salario minimo  658  22  15  7
De 0,51 a 1,0 salario minimo  9.368  583  284  299
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  39.689  1.496  1.314  182
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  19.242  427  532   -105
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  21.334  162  136  26
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  14.562  57  74   -17
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  6.613  12  32   -20
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  10.798  33  40   -7
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  5.967  13  33   -20
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.491  4  16   -12
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.999  3  6   -3
Mais de 20 salarios minimos  4.370  4  4  0
Ignorado  3.914  7  6  1
Total  143.005  2.823  2.492  331

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 7
Admitidos e desligados por faixa de renda em Aracaju
Dezembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Ate 0,5 salario minimo  658  2  15   -13
De 0,51 a 1,0 salario minimo  9.368  395  372  23
De 1,01 a 1,5 salarios minimos  39.689  1.441  1.444   -3
De 1,51 a 2,0 salarios minimos  19.242  378  635   -257
De 2,01 a 3,0 salarios minimos  21.334  118  219   -101
De 3,01 a 4,0 salarios minimos  14.562  47  86   -39
De 4,01 a 5,0 salarios minimos  6.613  13  60   -47
De 5,01 a 7,0 salarios minimos  10.798  6  31   -25
De 7,01 a 10,0 salarios minimos  5.967  11  29   -18
De 10,01 a 15,0 salarios minimos  4.491  7  20   -13
De 15,01 a 20,0 salarios minimos  1.999  0  8   -8
Mais de 20 salarios minimos  4.370  1  10   -9
Ignorado  3.914  3  6   -3
Total  143.005  2.422  2.935   -513

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Janeiro de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Analfabeto  3.621  29  37   -8
4ª. Série Incompleta  8.090  377  267  110
4ª. Série Completa  6.334  208  210   -2
8ª. Série Incompleta  17.793  308  332   -24
8ª. Série Completa  16.779  621  646   -25
2º. Grau Incompleto  11.324  281  322   -41
2º. Grau Completo  38.910  970  866  104
Superior Incompleto  5.528  74  84   -10
Superior Completo  24.718  153  126  27
Ignorado 0  0  1   -1
Total  133.097  3.021  2.891  130

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Fevereiro de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Analfabeto  3.621  18  45   -27
4ª. Série Incompleta  8.090  280  300   -20
4ª. Série Completa  6.334  236  287   -51
8ª. Série Incompleta  17.793  253  269   -16
8ª. Série Completa  16.779  480  463  17
2º. Grau Incompleto  11.324  249  198  51
2º. Grau Completo  38.910  872  824  48
Superior Incompleto  5.528  119  94  25
Superior Completo  24.718  245  267   -22
Ignorado 0  0  2   -2
Total  133.097  2.752  2.749  3

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Março de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Analfabeto  3.621  19  27   -8
4ª. Série Incompleta  8.090  515  248  267
4ª. Série Completa  6.334  162  230   -68
8ª. Série Incompleta  17.793  430  359  71
8ª. Série Completa  16.779  452  503   -51
2º. Grau Incompleto  11.324  250  265   -15
2º. Grau Completo  38.910  1.125  657  468
Superior Incompleto  5.528  97  71  26
Superior Completo  24.718  236  111  125
Ignorado 0  0  6   -6
Total  133.097  3.286  2.477  809

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Abril de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Analfabeto  3.621  32  34   -2
4ª. Série Incompleta  8.090  346  362   -16
4ª. Série Completa  6.334  244  187  57
8ª. Série Incompleta  17.793  376  341  35
8ª. Série Completa  16.779  396  451   -55
2º. Grau Incompleto  11.324  296  218  78
2º. Grau Completo  38.910  1.156  982  174
Superior Incompleto  5.528  101  75  26
Superior Completo  24.718  185  106  79
Ignorado 0  0  1   -1
Total  133.097  3.132  2.757  375

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Maio de 2003

Descrição Empregados em 31/12/01 ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo
Analfabeto  3.621  41  25  16
4ª. Série Incompleta  8.090  392  292  100
4ª. Série Completa  6.334  240  221  19
8ª. Série Incompleta  17.793  351  371   -20
8ª. Série Completa  16.779  478  419  59
2º. Grau Incompleto  11.324  236  249   -13
2º. Grau Completo  38.910  1.050  800  250
Superior Incompleto  5.528  108  71  37
Superior Completo  24.718  115  87  28
Ignorado 0  0  0  0
Total  133.097  3.011  2.535  476

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Junho de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Analfabeto  3.621  37  45   -8
4ª. Série Incompleta  8.090  278  295   -17
4ª. Série Completa  6.334  231  209  22
8ª. Série Incompleta  17.793  321  362   -41
8ª. Série Completa  16.779  396  403   -7
2º. Grau Incompleto  11.324  282  214  68
2º. Grau Completo  38.910  820  651  169
Superior Incompleto  5.528  56  92   -36
Superior Completo  24.718  97  125   -28
Ignorado 0  0  0  0
Total  133.097  2.518  2.396  122

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Julho de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Analfabeto  3.621  83  36  47
4ª. Série Incompleta  8.090  549  367  182
4ª. Série Completa  6.334  315  243  72
8ª. Série Incompleta  17.793  288  374   -86
8ª. Série Completa  16.779  402  430   -28
2º. Grau Incompleto  11.324  276  276  0
2º. Grau Completo  38.910  730  721  9
Superior Incompleto  5.528  72  78   -6
Superior Completo  24.718  175  164  11
Ignorado 0  0  0  0
Total  133.097  2.890  2.689  201

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Agosto de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/01
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Analfabeto  3.621  21  73   -52
4ª. Série Incompleta  8.090  393  380  13
4ª. Série Completa  6.334  287  186  101
8ª. Série Incompleta  17.793  319  323   -4
8ª. Série Completa  16.779  328  400   -72
2º. Grau Incompleto  11.324  236  232  4
2º. Grau Completo  38.910  962  718  244
Superior Incompleto  5.528  126  76  50
Superior Completo  24.718  234  131  103
Ignorado 0  0  0  0
Total  133.097  2.906  2.519  387

Fonte: MTE - RAIS/2001 - Definitiva e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Outubro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Analfabeto  3.163  50  43  7
4ª. Série Incompleta  8.485  301  534   -233
4ª. Série Completa  5.820  218  248   -30
8ª. Série Incompleta  17.634  345  410   -65
8ª. Série Completa  17.908  425  466   -41
2º. Grau Incompleto  11.763  349  240  109
2º. Grau Completo  44.760  1.011  750  261
Superior Incompleto  6.006  107  94  13
Superior Completo  27.466  173  71  102
Ignorado 0  0  0  0
Total  143.005  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E 
DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO DIEESE

Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Setembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Analfabeto  3.163  50  43  7
4ª. Série Incompleta  8.485  301  534   -233
4ª. Série Completa  5.820  218  248   -30
8ª. Série Incompleta  17.634  345  410   -65
8ª. Série Completa  17.908  425  466   -41
2º. Grau Incompleto  11.763  349  240  109
2º. Grau Completo  44.760  1.011  750  261
Superior Incompleto  6.006  107  94  13
Superior Completo  27.466  173  71  102
Ignorado 0  0  0  0
Total  143.005  2.979  2.856  123

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE
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Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Novembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Analfabeto  3.163  50  43  7
4ª. Série Incompleta  8.485  285  329   -44
4ª. Série Completa  5.820  233  291   -58
8ª. Série Incompleta  17.634  297  383   -86
8ª. Série Completa  17.908  404  429   -25
2º. Grau Incompleto  11.763  352  203  149
2º. Grau Completo  44.760  1.040  691  349
Superior Incompleto  6.006  82  53  29
Superior Completo  27.466  80  70  10
Ignorado 0  0  0  0
Total  143.005  2.823  2.492  331

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE
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Tabela 8
Admitidos e desligados por escolaridade em Aracaju
Dezembro de 2003

Descrição
Empregados em 

31/12/02
ADMITIDOS DESLIGADOS Saldo

Analfabeto  3.163  48  27  21
4ª. Série Incompleta  8.485  239  434   -195
4ª. Série Completa  5.820  219  323   -104
8ª. Série Incompleta  17.634  271  314   -43
8ª. Série Completa  17.908  362  371   -9
2º. Grau Incompleto  11.763  233  255   -22
2º. Grau Completo  44.760  936  864  72
Superior Incompleto  6.006  67  121   -54
Superior Completo  27.466  47  226   -179
Ignorado 0  0  0  0
Total  143.005  2.422  2.935   -513

Fonte: MTE - RAIS/2002 - Preliminar e CAGED estimativas
Elaboração: DIEESE
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Agosto de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 1112 - Dirigentes gerais da administração pública 1 3 -2

FAMILIA 1233 - Diretores de comercialização e marketing 0 1 -1

FAMILIA 1311 - Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, ... 1 0 1

FAMILIA 1313 - Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais 2 0 2

FAMILIA 1411 - Gerentes de produção e operações em empresa agropecuária, pesqueira... 1 0 1

FAMILIA 1412 - Gerentes de produção e operações em empresa da indústria extrativa,... 1 1 0

FAMILIA 1413 - Gerentes de obras em empresa de construção 0 2 -2

FAMILIA 1414 - Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica 7 14 -7

FAMILIA 1415 - Gerentes de operações de serviços em empresa de turismo, de alojame... 3 2 1

FAMILIA 1416 - Gerentes de operações de serviços em empresa de transporte, de comu... 1 1 0

FAMILIA 1417 - Gerentes de operações de serviços em instituição de intermediação f... 0 1 -1

FAMILIA 1421 - Gerentes administrativos, financeiros e de riscos 14 8 6

FAMILIA 1422 - Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 3 0 3

FAMILIA 1423 - Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 5 15 -10

FAMILIA 1424 - Gerentes de suprimentos e afins 1 3 -2

FAMILIA 1425 - Gerentes de tecnologia da informação 0 1 -1

FAMILIA 2032 - Pesquisadores de engenharia e tecnologia 1 1 0

FAMILIA 2124 - Analistas de sistemas computacionais 1 2 -1

FAMILIA 2132 - Químicos 2 0 2

FAMILIA 2142 - Engenheiros civis e afins 3 2 1

FAMILIA 2144 - Engenheiros mecânicos 1 0 1

FAMILIA 2221 - Engenheiros agrossilvipecuários 1 1 0

FAMILIA 2231 - Médicos 0 2 -2

FAMILIA 2234 - Farmacêuticos 3 5 -2
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Agosto de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 2235 - Enfermeiros 1 4 -3

FAMILIA 2236 - Profissionais da fisioterapia, fonoaudiologia e afins 3 1 2

FAMILIA 2237 - Nutricionistas 0 1 -1

FAMILIA 2241 - Profissionais da educação física 0 2 -2

FAMILIA 2311 - Professores de nível superior na educação infantil 3 1 2

FAMILIA 2312 - Professores de nível superior do ensino fundamental (primeira a qua... 50 23 27

FAMILIA 2313 - Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oit... 26 8 18

FAMILIA 2321 - Professores do ensino médio 14 7 7

FAMILIA 2331 - Professores do ensino profissional 1 0 1

FAMILIA 2332 - Instrutores de ensino profissional 5 1 4

FAMILIA 2341 - Professores de matemática, estatística e informática do ensino supe... 0 11 -11

FAMILIA 2343 - Professores de arquitetura e urbanismo, engenharia, geofísica e geo... 1 3 -2

FAMILIA 2345 - Professores na área de formação pedagógica do ensino superior 35 13 22

FAMILIA 2346 - Professores nas áreas de língua e literatura do ensino superior 7 6 1

FAMILIA 2347 - Professores de ciências humanas do ensino superior 8 4 4

FAMILIA 2348 - Professores de ciências econômicas, administrativas e contábeis do ... 39 1 38

FAMILIA 2349 - Professores de artes do ensino superior 2 0 2

FAMILIA 2392 - Professores de educação especial 0 1 -1

FAMILIA 2394 - Programadores, avaliadores e orientadores de ensino 9 14 -5

FAMILIA 2410 - Advogados 0 5 -5

FAMILIA 2515 - Psicólogos e psicanalistas 1 0 1

FAMILIA 2516 - Assistentes sociais e economistas domésticos 2 1 1

FAMILIA 2521 - Administradores 2 3 -1

FAMILIA 2522 - Contadores e afins 1 3 -2
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Agosto de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 2523 - Secretárias  executivas e bilíngües 11 10 1

FAMILIA 2524 - Profissionais de recursos humanos 1 0 1

FAMILIA 2525 - Profissionais de administração ecônomico                           ... 2 2 0

FAMILIA 2531 - Profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios 7 2 5

FAMILIA 2532 - Profissionais de comercializacão e consultoria de serviços bancários 0 1 -1

FAMILIA 2543 - Auditores fiscais do trabalho 4 0 4

FAMILIA 2544 - Fiscais de tributos estaduais e municipais 3 0 3

FAMILIA 2611 - Profissionais do jornalismo 1 1 0

FAMILIA 2612 - Profissionais da informação 2 0 2

FAMILIA 2616 - Editores 0 1 -1

FAMILIA 2617 - Locutores, comentaristas e repórteres de rádio e televisão 0 2 -2

FAMILIA 2623 - Cenógrafos 2 0 2

FAMILIA 2624 - Artistas visuais e desenhistas industriais 1 0 1

FAMILIA 2628 - Artistas da dança (exceto dança tradicional e popular) 3 0 3

FAMILIA 3011 - Técnicos de laboratório industrial 5 0 5

FAMILIA 3111 - Técnicos químicos 3 1 2

FAMILIA 3121 - Técnicos em construção civil (edificações) 2 3 -1

FAMILIA 3131 - Técnicos em eletricidade e eletrotécnica 5 5 0

FAMILIA 3132 - Técnicos em eletrônica 10 7 3

FAMILIA 3133 - Técnicos em telecomunicações 7 4 3

FAMILIA 3134 - Técnicos em calibração e instrumentação 3 1 2

FAMILIA 3141 - Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e... 5 7 -2

FAMILIA 3144 - Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos 4 1 3

FAMILIA 3163 - Técnicos em mineração 1 0 1
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Agosto de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 3171 - Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações 2 1 1

FAMILIA 3172 - Técnicos em operação e monitoração de computadores 4 3 1

FAMILIA 3180 - Desenhistas técnicos, em geral 2 0 2

FAMILIA 3181 - Desenhistas técnicos da construção civil e arquitetura 2 0 2

FAMILIA 3184 - Desenhistas técnicos de produtos e serviços diversos 0 2 -2

FAMILIA 3188 - Desenhistas projetistas e modelistas de produtos e serviços diversos 3 0 3

FAMILIA 3211 - Técnicos agrícolas 0 1 -1

FAMILIA 3212 - Técnicos florestais 1 0 1

FAMILIA 3222 - Técnicos e auxiliares de enfermagem 30 23 7

FAMILIA 3223 - Ópticos optometristas 1 0 1

FAMILIA 3224 - Técnicos de odontologia 3 1 2

FAMILIA 3242 - Técnicos e auxiliares técnicos em patologia clínica 3 2 1

FAMILIA 3251 - Técnicos em manipulação farmacêutica 0 1 -1

FAMILIA 3252 - Técnicos em produção, conservação  e de qualidade de alimentos 3 1 2

FAMILIA 3311 - Professores de nível médio na educação infantil 7 4 3

FAMILIA 3312 - Professores de nível médio no ensino fundamental 10 10 0

FAMILIA 3321 - Professores leigos no ensino fundamental 1 2 -1

FAMILIA 3322 - Professores práticos no ensino profissionalizante 8 0 8

FAMILIA 3331 - Instrutores e professores de cursos livres 1 0 1

FAMILIA 3341 - Inspetores de alunos 1 0 1

FAMILIA 3422 - Despachantes aduaneiros 0 3 -3

FAMILIA 3425 - Técnicos em transportes aéreos 1 0 1

FAMILIA 3426 - Técnicos em transportes por vias navegáveis e operações portuárias 0 1 -1

FAMILIA 3511 - Técnicos em contabilidade 1 3 -2
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Agosto de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 3515 - Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas 1 2 -1

FAMILIA 3516 - Técnicos em segurança no trabalho 2 7 -5

FAMILIA 3541 - Técnicos de vendas especializadas 14 23 -9

FAMILIA 3544 - Leiloeiros e avaliadores 1 0 1

FAMILIA 3547 - Representantes comerciais autônomos 2 0 2

FAMILIA 3548 - Técnicos em turismo 1 7 -6

FAMILIA 3711 - Técnicos em biblioteconomia 4 2 2

FAMILIA 3714 - Recreadores 0 2 -2

FAMILIA 3732 - Técnicos em operação de sistemas de televisão e de produtoras de vídeo 0 1 -1

FAMILIA 3741 - Técnicos em áudio 0 1 -1

FAMILIA 3744 - Técnicos em montagem, edição e finalização de filme e vídeo 2 0 2

FAMILIA 3771 - Atletas profissionais 0 2 -2

FAMILIA 3911 - Técnicos de planejamento e controle de produção 10 2 8

FAMILIA 3912 - Técnicos de controle da produção 0 2 -2

FAMILIA 4101 - Supervisores administrativos 9 7 2

FAMILIA 4102 - Supervisores de serviços financeiros, de câmbio e de controle 6 1 5

FAMILIA 4110 - Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administr... 193 138 55

FAMILIA 4121 - Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados 30 5 25

FAMILIA 4122 - Contínuos 24 19 5

FAMILIA 4131 - Auxiliares de contabilidade 17 9 8

FAMILIA 4132 - Escriturários de serviços bancários 4 9 -5

FAMILIA 4141 - Almoxarifes e armazenistas 31 13 18

FAMILIA 4142 - Apontadores e conferentes 8 14 -6

FAMILIA 4151 - Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa 2 1 1
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Agosto de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 4152 - Carteiros e operadores de triagem de serviços postais 3 1 2

FAMILIA 4201 - Supervisores de atendimento ao público e de pesquisa 1 0 1

FAMILIA 4211 - Caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) 87 69 18

FAMILIA 4212 - Coletadores de apostas e de jogos 4 1 3

FAMILIA 4213 - Cobradores e afins 5 1 4

FAMILIA 4221 - Recepcionistas 53 56 -3

FAMILIA 4222 - Operadores de telefonia 8 6 2

FAMILIA 4223 - Operadores de telemarketing 6 5 1

FAMILIA 4231 - Despachantes documentalistas 1 1 0

FAMILIA 5101 - Supervisores dos serviços de transporte, turismo, hotelaria e admin... 1 2 -1

FAMILIA 5103 - Supervisores dos serviços de proteção, segurança e outros 0 1 -1

FAMILIA 5111 - Trabalhadores de segurança e atendimento aos usuários nos transportes 2 3 -1

FAMILIA 5112 - Fiscais e cobradores dos transportes coletivos 2 12 -10

FAMILIA 5121 - Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 17 13 4

FAMILIA 5132 - Cozinheiros 50 22 28

FAMILIA 5133 - Camareiros, roupeiros e afins 14 2 12

FAMILIA 5134 - Garçons, barmen, copeiros e sommeliers 92 46 46

FAMILIA 5141 - Trabalhadores nos serviços de administração de edifícios 30 81 -51

FAMILIA 5142 - Trab. nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logra... 75 63 12

FAMILIA 5151 - Agentes comunitários de saúde e afins 13 5 8

FAMILIA 5152 - Auxiliares de laboratório da saúde 6 2 4

FAMILIA 5161 - Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene 1 3 -2

FAMILIA 5162 - Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos 2 0 2

FAMILIA 5163 - Tintureiros, lavadeiros e afins, a máquina 6 1 5
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Agosto de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 5166 - Trabalhadores auxiliares dos serviços funerários 0 1 -1

FAMILIA 5171 - Bombeiros e salva                                                  ... 0 1 -1

FAMILIA 5173 - Vigilantes e guardas de segurança 41 21 20

FAMILIA 5174 - Porteiros e vigias 107 63 44

FAMILIA 5191 - Motociclistas e ciclistas de entregas rápidas 17 5 12

FAMILIA 5199 - Outros trabalhadores dos serviços 7 9 -2

FAMILIA 5201 - Supervisores de vendas e de prestação de serviços 5 10 -5

FAMILIA 5211 - Operadores do comércio em lojas e mercados 256 306 -50

FAMILIA 5231 - Instaladores de produtos e acessórios 2 1 1

FAMILIA 5241 - Vendedores em domicílio 4 14 -10

FAMILIA 5242 - Vendedores em bancas, quiosques e barracas 3 3 0

FAMILIA 5243 - Vendedores ambulantes 4 5 -1

FAMILIA 6210 - Trabalhadores agropecuários em geral 6 3 3

FAMILIA 6220 - Trabalhadores de apoio à agricultura 3 4 -1

FAMILIA 6221 - Trabalhadores agrícolas na cultura de gramíneas 2 43 -41

FAMILIA 6227 - Trabalhadores agrícolas na cultura de plantas oleaginosas 0 1 -1

FAMILIA 6230 - Tratadores polivalentes de animais 0 1 -1

FAMILIA 6231 - Trabalhadores na pecuária de animais de grande porte 3 6 -3

FAMILIA 6410 - Trabalhadores da mecanização agrícola 0 1 -1

FAMILIA 7101 - Supervisores da extração mineral 0 1 -1

FAMILIA 7102 - Supervisores da construção civil 6 9 -3

FAMILIA 7113 - Trabalhadores da extração de minerais líquidos e gasosos 4 6 -2

FAMILIA 7151 - Trabalhadores na operação de máquinas de terraplenagem e fundações 3 5 -2

FAMILIA 7152 - Trabalhadores de estruturas de alvenaria 205 192 13
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Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Agosto de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 7153 - Montadores de estruturas de concreto armado 8 19 -11

FAMILIA 7154 - Trabalhadores na operação de máquinas de concreto usinado 1 2 -1

FAMILIA 7155 - Trab. de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em o... 38 59 -21

FAMILIA 7156 - Trabalhadores de instalações elétricas 15 14 1

FAMILIA 7157 - Aplicadores de materiais isolantes 1 2 -1

FAMILIA 7163 - Vidraceiros (revestimentos rígidos) 1 1 0

FAMILIA 7164 - Gesseiros 17 1 16

FAMILIA 7166 - Pintores de obras e revestidores de interiores (revestimentos flexí... 6 12 -6

FAMILIA 7170 - Ajudantes de obras civis 445 307 138

FAMILIA 7211 - Ferramenteiros e afins 0 1 -1

FAMILIA 7212 - Preparadores e operadores de máquinas                              ... 1 5 -4

FAMILIA 7213 - Afiadores e polidores de metais 0 1 -1

FAMILIA 7223 - Trabalhadores de moldagem de metais e de ligas metálicas 1 0 1

FAMILIA 7231 - Trabalhadores de tratamento térmico de metais 0 1 -1

FAMILIA 7233 - Trab. da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e ... 2 1 1

FAMILIA 7241 - Encanadores e instaladores de tubulações 22 11 11

FAMILIA 7242 - Trab. de traçagem e montagem de estruturas metálicas e de compósitos 4 3 1

FAMILIA 7243 - Trabalhadores de soldagem e corte de ligas metálicas 6 15 -9

FAMILIA 7244 - Trabalhadores de caldeiraria e serralheria 1 9 -8

FAMILIA 7250 - Ajustadores mecânicos polivalentes 11 10 1

FAMILIA 7251 - Montadores de máquinas, aparelhos e acessórios em linhas de montagem 0 1 -1

FAMILIA 7252 - Montadores de máquinas industriais 0 1 -1

FAMILIA 7254 - Mecânicos montadores de motores e turboalimentadores 1 1 0

FAMILIA 7255 - Montadores de veículos automotores (linha de montagem) 0 1 -1
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Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Agosto de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 7257 - Instaladores de equipamentos de refrigeração e ventilação 4 1 3

FAMILIA 7311 - Montadores de equipamentos eletroeletrônicos 0 40 -40

FAMILIA 7313 - Instaladores                                                       ... 5 5 0

FAMILIA 7321 - Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos... 2 1 1

FAMILIA 7411 - Mecânicos de instrumentos de precisão 0 1 -1

FAMILIA 7524 - Vidreiros e ceramistas (arte e decoração) 0 1 -1

FAMILIA 7601 - Supervisores da indústria têxtil 0 1 -1

FAMILIA 7610 - Trabalhadores polivalentes das indústrias têxteis 3 0 3

FAMILIA 7612 - Operadores da fiação 1 3 -2

FAMILIA 7613 - Operadores de tear e máquinas similares 1 2 -1

FAMILIA 7618 - Inspetores e revisores de produção têxtil 0 2 -2

FAMILIA 7622 - Trabalhadores do curtimento de couros e peles 0 1 -1

FAMILIA 7630 - Profissionais polivalentes da confecção de roupas 1 4 -3

FAMILIA 7631 - Trabalhadores da preparação da confecção de roupas 3 0 3

FAMILIA 7632 - Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário 6 12 -6

FAMILIA 7633 - Operadores de máquinas para bordado e acabamento de roupas 2 2 0

FAMILIA 7652 - Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e couros 0 1 -1

FAMILIA 7661 - Trab. da pré                                                       ... 2 0 2

FAMILIA 7662 - Trabalhadores da impressão gráfica 3 3 0

FAMILIA 7663 - Trabalhadores do acabamento gráfico 1 2 -1

FAMILIA 7686 - Trabalhadores tipográficos linotipistas e afins 1 7 -6

FAMILIA 7711 - Marceneiros e afins 7 1 6

FAMILIA 7733 - Operadores de usinagem convencional de madeira 0 1 -1

FAMILIA 7741 - Montadores de móveis e artefatos de madeira 1 0 1
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FAMILIA 7764 - Confeccionadores de artefatos de madeira, móveis de vime e afins 3 1 2

FAMILIA 7772 - Carpinteiros de carrocerias e carretas 1 0 1

FAMILIA 7821 - Operadores de máquinas e equipamentos de elevação 3 1 2

FAMILIA 7822 - Operadores de equipamentos de movimentação de cargas 1 2 -1

FAMILIA 7823 - Motoristas de veículos de pequeno e médio porte 28 34 -6

FAMILIA 7824 - Motoristas de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários 8 23 -15

FAMILIA 7825 - Motoristas de veículos de cargas em geral 18 20 -2

FAMILIA 7832 - Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias 26 42 -16

FAMILIA 7841 - Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 19 17 2

FAMILIA 7842 - Alimentadores de linhas de produção 13 24 -11

FAMILIA 8110 - Operadores polivalentes de equipamentos em indústrias químicas, pet... 0 1 -1

FAMILIA 8113 - Operadores de equipamentos de filtragem e separação 5 0 5

FAMILIA 8115 - Operadores de equipamentos de produção e refino de petróleo e gás 1 0 1

FAMILIA 8116 - Operadores de equipamentos de coqueificação 1 0 1

FAMILIA 8117 - Operadores de instalações e máquinas de produtos plásticos, de borr... 1 0 1

FAMILIA 8131 - Operadores de processos das indústrias de transformação de produtos... 5 1 4

FAMILIA 8212 - Operadores de fornos de primeira  fusão e aciaria 0 3 -3

FAMILIA 8213 - Operadores de equipamentos de laminação 1 0 1

FAMILIA 8214 - Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais 0 2 -2

FAMILIA 8233 - Operadores de instalações e equipamentos de fabricação de materiais... 14 8 6

FAMILIA 8401 - Supervisores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo 0 1 -1

FAMILIA 8414 - Trabalhadores na fabricação e conservação de alimentos 11 10 1

FAMILIA 8483 - Padeiros, confeiteiros e afins 8 13 -5

FAMILIA 8484 - Trabalhadores em análises sensoriais 0 1 -1
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FAMILIA 8485 - Magarefes e afins 4 2 2

FAMILIA 8601 - Supervisores da produção de utilidades 1 1 0

FAMILIA 8621 - Operadores de máquinas a vapor e utilidades 0 3 -3

FAMILIA 9101 - Supervisores em serviços de reparação e manutenção de máquinas e eq... 2 3 -1

FAMILIA 9111 - Mecânicos de manutenção de bombas, motores, compressores e equipame... 4 2 2

FAMILIA 9113 - Mecânicos de manutenção de máquinas industriais 7 8 -1

FAMILIA 9141 - Mecânicos de manutenção aeronáutica 0 1 -1

FAMILIA 9144 - Mecânicos de manutenção de veículos automotores 13 7 6

FAMILIA 9152 - Restauradores de instrumentos musicais 1 0 1

FAMILIA 9192 - Trabalhadores de manutenção de roçadeiras, motoserras e similares 1 0 1

FAMILIA 9501 - Supervisores de manutenção eletroeletrônica industrial, comercial e... 0 1 -1

FAMILIA 9511 - Eletricistas de manutenção eletroeletrônica 10 4 6

FAMILIA 9531 - Eletricistas eletrônicos de manutenção veicular (aérea, terrestre e... 0 1 -1

FAMILIA 9913 - Reparadores de carrocerias de veículos 6 1 5

FAMILIA 9914 - Mantenedores de edificações 43 20 23

FAMILIA 9921 - Trabalhadores elementares de serviços de manutenção veicular 4 2 2

FAMILIA 9922 - Trab. operacionais de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 30 10 20

IGNORADO - Ignorado 43 22 21

Total 2.906 2.519 387
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FAMILIA 1111 - Legisladores 1 1 0

FAMILIA 1112 - Dirigentes gerais da administração pública 2 0 2

FAMILIA 1143 - Dirigentes e administradores de entidades religiosas 0 1 -1

FAMILIA 1210 - Diretores gerais 1 0 1

FAMILIA 1232 - Diretores de recursos humanos e relações de trabalho 1 1 0

FAMILIA 1233 - Diretores de comercialização e marketing 1 0 1

FAMILIA 1238 - Diretores de manutenção 0 1 -1

FAMILIA 1311 - Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, ... 1 0 1

FAMILIA 1313 - Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais 0 1 -1

FAMILIA 1412 - Gerentes de produção e operações em empresa da indústria extrativa,... 0 2 -2

FAMILIA 1413 - Gerentes de obras em empresa de construção 3 1 2

FAMILIA 1414 - Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica 5 14 -9

FAMILIA 1415 - Gerentes de operações de serviços em empresa de turismo, de alojame... 3 2 1

FAMILIA 1417 - Gerentes de operações de serviços em instituição de intermediação f... 0 2 -2

FAMILIA 1421 - Gerentes administrativos, financeiros e de riscos 10 9 1

FAMILIA 1423 - Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 9 9 0

FAMILIA 1424 - Gerentes de suprimentos e afins 0 1 -1

FAMILIA 1425 - Gerentes de tecnologia da informação 1 0 1

FAMILIA 2011 - Profissionais da biotecnologia 0 1 -1

FAMILIA 2030 - Pesquisadores das ciências biológicas 1 2 -1

FAMILIA 2124 - Analistas de sistemas computacionais 10 1 9

FAMILIA 2131 - Físicos 0 1 -1

FAMILIA 2141 - Arquitetos 0 1 -1

FAMILIA 2142 - Engenheiros civis e afins 4 3 1

FAMILIA 2143 - Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins 0 1 -1

FAMILIA 2144 - Engenheiros mecânicos 0 1 -1

FAMILIA 2145 - Engenheiros químicos 1 0 1

FAMILIA 2149 - Engenheiros de produção, qualidade e segurança 1 0 1

FAMILIA 2231 - Médicos 1 7 -6

FAMILIA 2232 - Cirurgiões                                                         ... 0 3 -3

FAMILIA 2234 - Farmacêuticos 9 5 4

FAMILIA 2235 - Enfermeiros 1 4 -3

FAMILIA 2237 - Nutricionistas 2 3 -1

FAMILIA 2241 - Profissionais da educação física 4 2 2

FAMILIA 2311 - Professores de nível superior na educação infantil 6 2 4

FAMILIA 2312 - Professores de nível superior do ensino fundamental (primeira a qua... 22 15 7

FAMILIA 2313 - Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oit... 7 5 2

FAMILIA 2321 - Professores do ensino médio 31 2 29

FAMILIA 2331 - Professores do ensino profissional 0 1 -1

FAMILIA 2332 - Instrutores de ensino profissional 6 6 0
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FAMILIA 2341 - Professores de matemática, estatística e informática do ensino supe... 32 0 32

FAMILIA 2345 - Professores na área de formação pedagógica do ensino superior 0 2 -2

FAMILIA 2346 - Professores nas áreas de língua e literatura do ensino superior 3 0 3

FAMILIA 2347 - Professores de ciências humanas do ensino superior 1 1 0

FAMILIA 2392 - Professores de educação especial 0 1 -1

FAMILIA 2394 - Programadores, avaliadores e orientadores de ensino 7 2 5

FAMILIA 2410 - Advogados 3 0 3

FAMILIA 2413 - Tabeliães e registradores 0 1 -1

FAMILIA 2512 - Economistas 0 1 -1

FAMILIA 2516 - Assistentes sociais e economistas domésticos 0 1 -1

FAMILIA 2521 - Administradores 1 1 0

FAMILIA 2522 - Contadores e afins 2 2 0

FAMILIA 2523 - Secretárias  executivas e bilíngües 7 8 -1

FAMILIA 2525 - Profissionais de administração ecônomico                           ... 3 3 0

FAMILIA 2531 - Profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios 1 4 -3

FAMILIA 2543 - Auditores fiscais do trabalho 4 58 -54

FAMILIA 2544 - Fiscais de tributos estaduais e municipais 2 2 0

FAMILIA 2611 - Profissionais do jornalismo 7 1 6

FAMILIA 2612 - Profissionais da informação 0 1 -1

FAMILIA 2613 - Arquivistas e museólogos 1 0 1

FAMILIA 2617 - Locutores, comentaristas e repórteres de rádio e televisão 1 1 0

FAMILIA 2621 - Produtores de espetáculos 1 1 0

FAMILIA 2627 - Músicos intérpretes 0 1 -1

FAMILIA 3011 - Técnicos de laboratório industrial 2 3 -1

FAMILIA 3115 - Técnicos em controle ambiental, utilidades e tratamento de efluentes 0 1 -1

FAMILIA 3117 - Coloristas 1 0 1

FAMILIA 3121 - Técnicos em construção civil (edificações) 1 5 -4

FAMILIA 3123 - Técnicos em geomática 0 1 -1

FAMILIA 3131 - Técnicos em eletricidade e eletrotécnica 7 8 -1

FAMILIA 3132 - Técnicos em eletrônica 5 11 -6

FAMILIA 3133 - Técnicos em telecomunicações 5 1 4

FAMILIA 3134 - Técnicos em calibração e instrumentação 1 0 1

FAMILIA 3141 - Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e... 10 10 0

FAMILIA 3146 - Técnicos em metalurgia (estruturas metálicas) 0 1 -1

FAMILIA 3171 - Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações 2 5 -3

FAMILIA 3172 - Técnicos em operação e monitoração de computadores 9 4 5

FAMILIA 3180 - Desenhistas técnicos, em geral 1 2 -1

FAMILIA 3185 - Desenhistas projetistas de construção civil e arquitetura 0 1 -1

FAMILIA 3211 - Técnicos agrícolas 3 0 3

FAMILIA 3222 - Técnicos e auxiliares de enfermagem 52 18 34
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FAMILIA 3224 - Técnicos de odontologia 13 8 5

FAMILIA 3241 - Técnicos em equipamentos médicos e odontológicos 2 0 2

FAMILIA 3242 - Técnicos e auxiliares técnicos em patologia clínica 0 2 -2

FAMILIA 3251 - Técnicos em manipulação farmacêutica 1 1 0

FAMILIA 3252 - Técnicos em produção, conservação  e de qualidade de alimentos 1 2 -1

FAMILIA 3311 - Professores de nível médio na educação infantil 2 4 -2

FAMILIA 3312 - Professores de nível médio no ensino fundamental 1 2 -1

FAMILIA 3313 - Professores de nível médio no ensino profissionalizante 0 1 -1

FAMILIA 3322 - Professores práticos no ensino profissionalizante 15 0 15

FAMILIA 3331 - Instrutores e professores de cursos livres 1 2 -1

FAMILIA 3423 - Técnicos em transportes rodoviários 0 1 -1

FAMILIA 3511 - Técnicos em contabilidade 1 2 -1

FAMILIA 3513 - Técnicos em administração 1 1 0

FAMILIA 3514 - Serventuários da justiça e afins 1 0 1

FAMILIA 3515 - Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas 1 3 -2

FAMILIA 3516 - Técnicos em segurança no trabalho 4 2 2

FAMILIA 3517 - Técnicos de seguros e afins 1 0 1

FAMILIA 3532 - Técnicos em operações e serviços bancários 1 0 1

FAMILIA 3541 - Técnicos de vendas especializadas 21 6 15

FAMILIA 3542 - Compradores 1 2 -1

FAMILIA 3548 - Técnicos em turismo 1 0 1

FAMILIA 3714 - Recreadores 3 0 3

FAMILIA 3731 - Técnicos de operação de emissoras de rádio 2 3 -1

FAMILIA 3732 - Técnicos em operação de sistemas de televisão e de produtoras de vídeo 1 3 -2

FAMILIA 3744 - Técnicos em montagem, edição e finalização de filme e vídeo 1 1 0

FAMILIA 3751 - Designers de interiores, de vitrines e visual merchandiser (nível m... 2 2 0

FAMILIA 3911 - Técnicos de planejamento e controle de produção 1 2 -1

FAMILIA 3912 - Técnicos de controle da produção 2 2 0

FAMILIA 4101 - Supervisores administrativos 5 15 -10

FAMILIA 4102 - Supervisores de serviços financeiros, de câmbio e de controle 3 2 1

FAMILIA 4110 - Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administr... 277 141 136

FAMILIA 4121 - Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados 12 7 5

FAMILIA 4122 - Contínuos 27 20 7

FAMILIA 4131 - Auxiliares de contabilidade 20 15 5

FAMILIA 4132 - Escriturários de serviços bancários 9 8 1

FAMILIA 4141 - Almoxarifes e armazenistas 27 20 7

FAMILIA 4142 - Apontadores e conferentes 11 8 3

FAMILIA 4151 - Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa 1 2 -1

FAMILIA 4152 - Carteiros e operadores de triagem de serviços postais 3 1 2

FAMILIA 4201 - Supervisores de atendimento ao público e de pesquisa 0 1 -1
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FAMILIA 4211 - Caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) 63 61 2

FAMILIA 4213 - Cobradores e afins 8 10 -2

FAMILIA 4221 - Recepcionistas 48 79 -31

FAMILIA 4222 - Operadores de telefonia 3 3 0

FAMILIA 4223 - Operadores de telemarketing 3 6 -3

FAMILIA 4231 - Despachantes documentalistas 0 2 -2

FAMILIA 4241 - Entrevistadores e recenseadores 2 0 2

FAMILIA 5101 - Supervisores dos serviços de transporte, turismo, hotelaria e admin... 6 1 5

FAMILIA 5111 - Trabalhadores de segurança e atendimento aos usuários nos transportes 15 2 13

FAMILIA 5112 - Fiscais e cobradores dos transportes coletivos 20 14 6

FAMILIA 5121 - Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 18 17 1

FAMILIA 5132 - Cozinheiros 29 40 -11

FAMILIA 5133 - Camareiros, roupeiros e afins 2 2 0

FAMILIA 5134 - Garçons, barmen, copeiros e sommeliers 64 71 -7

FAMILIA 5141 - Trabalhadores nos serviços de administração de edifícios 30 32 -2

FAMILIA 5142 - Trab. nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logra... 111 155 -44

FAMILIA 5151 - Agentes comunitários de saúde e afins 10 86 -76

FAMILIA 5152 - Auxiliares de laboratório da saúde 3 6 -3

FAMILIA 5161 - Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene 1 5 -4

FAMILIA 5162 - Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos 0 1 -1

FAMILIA 5163 - Tintureiros, lavadeiros e afins, a máquina 4 2 2

FAMILIA 5164 - Lavadores e passadores de roupa, a mão 0 1 -1

FAMILIA 5173 - Vigilantes e guardas de segurança 57 43 14

FAMILIA 5174 - Porteiros e vigias 38 90 -52

FAMILIA 5191 - Motociclistas e ciclistas de entregas rápidas 13 11 2

FAMILIA 5199 - Outros trabalhadores dos serviços 8 12 -4

FAMILIA 5201 - Supervisores de vendas e de prestação de serviços 7 7 0

FAMILIA 5211 - Operadores do comércio em lojas e mercados 337 279 58

FAMILIA 5231 - Instaladores de produtos e acessórios 1 1 0

FAMILIA 5241 - Vendedores em domicílio 9 9 0

FAMILIA 5242 - Vendedores em bancas, quiosques e barracas 1 1 0

FAMILIA 5243 - Vendedores ambulantes 5 4 1

FAMILIA 6110 - Produtores agropecuários em geral 1 0 1

FAMILIA 6201 - Supervisores na exploração agropecuária 0 1 -1

FAMILIA 6210 - Trabalhadores agropecuários em geral 19 10 9

FAMILIA 6220 - Trabalhadores de apoio à agricultura 12 8 4

FAMILIA 6221 - Trabalhadores agrícolas na cultura de gramíneas 63 0 63

FAMILIA 6225 - Trabalhadores agrícolas na fruticultura 2 0 2

FAMILIA 6231 - Trabalhadores na pecuária de animais de grande porte 2 6 -4

FAMILIA 6233 - Trabalhadores na avicultura e cunicultura 0 1 -1
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FAMILIA 6321 - Extrativistas e reflorestadores de espécies produtoras de madeira 1 0 1

FAMILIA 6410 - Trabalhadores da mecanização agrícola 1 0 1

FAMILIA 7102 - Supervisores da construção civil 11 10 1

FAMILIA 7111 - Trabalhadores da extração de minerais sólidos 0 1 -1

FAMILIA 7112 - Trabalhadores de extração de minerais sólidos (operadores de máquinas) 3 1 2

FAMILIA 7113 - Trabalhadores da extração de minerais líquidos e gasosos 2 1 1

FAMILIA 7122 - Trabalhadores de beneficiamento de pedras ornamentais 4 1 3

FAMILIA 7151 - Trabalhadores na operação de máquinas de terraplenagem e fundações 5 1 4

FAMILIA 7152 - Trabalhadores de estruturas de alvenaria 178 285 -107

FAMILIA 7153 - Montadores de estruturas de concreto armado 10 20 -10

FAMILIA 7154 - Trabalhadores na operação de máquinas de concreto usinado 0 3 -3

FAMILIA 7155 - Trab. de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em o... 41 59 -18

FAMILIA 7156 - Trabalhadores de instalações elétricas 10 16 -6

FAMILIA 7157 - Aplicadores de materiais isolantes 2 0 2

FAMILIA 7161 - Revestidores de concreto 1 1 0

FAMILIA 7163 - Vidraceiros (revestimentos rígidos) 2 0 2

FAMILIA 7164 - Gesseiros 16 12 4

FAMILIA 7165 - Aplicadores de revestimentos cerâmicos, pastilhas, pedras e madeiras 1 1 0

FAMILIA 7166 - Pintores de obras e revestidores de interiores (revestimentos flexí... 16 5 11

FAMILIA 7170 - Ajudantes de obras civis 325 443 -118

FAMILIA 7201 - Supervisores de usinagem, conformação e tratamento de metais 0 1 -1

FAMILIA 7202 - Supervisores da fabricação e montagem metalmecânica 1 0 1

FAMILIA 7212 - Preparadores e operadores de máquinas                              ... 3 4 -1

FAMILIA 7213 - Afiadores e polidores de metais 1 0 1

FAMILIA 7222 - Trabalhadores de fundição de metais puros e de ligas metálicas 1 0 1

FAMILIA 7233 - Trab. da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e ... 12 3 9

FAMILIA 7241 - Encanadores e instaladores de tubulações 3 10 -7

FAMILIA 7242 - Trab. de traçagem e montagem de estruturas metálicas e de compósitos 5 3 2

FAMILIA 7243 - Trabalhadores de soldagem e corte de ligas metálicas 10 9 1

FAMILIA 7244 - Trabalhadores de caldeiraria e serralheria 7 5 2

FAMILIA 7250 - Ajustadores mecânicos polivalentes 4 3 1

FAMILIA 7251 - Montadores de máquinas, aparelhos e acessórios em linhas de montagem 0 2 -2

FAMILIA 7252 - Montadores de máquinas industriais 2 0 2

FAMILIA 7254 - Mecânicos montadores de motores e turboalimentadores 1 0 1

FAMILIA 7255 - Montadores de veículos automotores (linha de montagem) 1 0 1

FAMILIA 7257 - Instaladores de equipamentos de refrigeração e ventilação 2 0 2

FAMILIA 7311 - Montadores de equipamentos eletroeletrônicos 20 9 11

FAMILIA 7313 - Instaladores                                                       ... 1 3 -2

FAMILIA 7321 - Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos... 2 2 0

FAMILIA 7522 - Trabalhadores da transformação de vidros planos 1 0 1
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FAMILIA 7601 - Supervisores da indústria têxtil 2 1 1

FAMILIA 7610 - Trabalhadores polivalentes das indústrias têxteis 1 0 1

FAMILIA 7613 - Operadores de tear e máquinas similares 3 2 1

FAMILIA 7614 - Trab. de acabamento, tingimento e estamparia das indústrias têxteis 1 3 -2

FAMILIA 7618 - Inspetores e revisores de produção têxtil 0 1 -1

FAMILIA 7622 - Trabalhadores do curtimento de couros e peles 0 1 -1

FAMILIA 7630 - Profissionais polivalentes da confecção de roupas 2 5 -3

FAMILIA 7631 - Trabalhadores da preparação da confecção de roupas 1 0 1

FAMILIA 7632 - Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário 57 8 49

FAMILIA 7652 - Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e couros 2 0 2

FAMILIA 7662 - Trabalhadores da impressão gráfica 1 3 -2

FAMILIA 7663 - Trabalhadores do acabamento gráfico 0 1 -1

FAMILIA 7664 - Trabalhadores de laboratório fotográfico e radiológico 2 0 2

FAMILIA 7686 - Trabalhadores tipográficos linotipistas e afins 0 1 -1

FAMILIA 7701 - Supervisores em indústria de madeira, mobiliário e da carpintaria v... 0 1 -1

FAMILIA 7711 - Marceneiros e afins 3 4 -1

FAMILIA 7721 - Trabalhadores de tratamento e preparação da madeira 2 0 2

FAMILIA 7741 - Montadores de móveis e artefatos de madeira 4 2 2

FAMILIA 7764 - Confeccionadores de artefatos de madeira, móveis de vime e afins 1 0 1

FAMILIA 7772 - Carpinteiros de carrocerias e carretas 0 1 -1

FAMILIA 7821 - Operadores de máquinas e equipamentos de elevação 1 0 1

FAMILIA 7822 - Operadores de equipamentos de movimentação de cargas 2 3 -1

FAMILIA 7823 - Motoristas de veículos de pequeno e médio porte 32 27 5

FAMILIA 7824 - Motoristas de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários 17 15 2

FAMILIA 7825 - Motoristas de veículos de cargas em geral 15 14 1

FAMILIA 7827 - Trabalhadores aquaviários 3 0 3

FAMILIA 7828 - Condutores de animais e de veículos de tração animal e pedais 13 1 12

FAMILIA 7831 - Trabalhadores de manobras de transportes sobre trilhos 1 0 1

FAMILIA 7832 - Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias 27 22 5

FAMILIA 7841 - Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 18 12 6

FAMILIA 7842 - Alimentadores de linhas de produção 15 5 10

FAMILIA 8116 - Operadores de equipamentos de coqueificação 0 1 -1

FAMILIA 8117 - Operadores de instalações e máquinas de produtos plásticos, de borr... 0 1 -1

FAMILIA 8131 - Operadores de processos das indústrias de transformação de produtos... 5 2 3

FAMILIA 8181 - Laboratoristas industriais auxiliares 1 1 0

FAMILIA 8202 - Supervisores na fabricação de materiais para construção (vidros e c... 0 1 -1

FAMILIA 8212 - Operadores de fornos de primeira  fusão e aciaria 0 1 -1

FAMILIA 8213 - Operadores de equipamentos de laminação 0 1 -1

FAMILIA 8214 - Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais 0 1 -1

FAMILIA 8231 - Operadores na preparação de massas para abrasivo, vidro, cerâmica, ... 0 1 -1
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Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002

Outubro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 8232 - Operadores de equipamentos de fabricação  e beneficiamento de crist... 0 2 -2

FAMILIA 8233 - Operadores de instalações e equipamentos de fabricação de materiais... 8 4 4

FAMILIA 8281 - Trabalhadores da fabricação de cerâmica estrutural para construção 1 0 1

FAMILIA 8311 - Preparadores de pasta para fabricação de papel 1 0 1

FAMILIA 8401 - Supervisores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo 1 0 1

FAMILIA 8414 - Trabalhadores na fabricação e conservação de alimentos 7 7 0

FAMILIA 8418 - Operadores de equipamentos na fabricação de pães, massas alimentíci... 0 1 -1

FAMILIA 8483 - Padeiros, confeiteiros e afins 23 10 13

FAMILIA 8484 - Trabalhadores em análises sensoriais 1 0 1

FAMILIA 8485 - Magarefes e afins 6 4 2

FAMILIA 8625 - Operadores de instalações de refrigeração e ar                     ... 1 2 -1

FAMILIA 9101 - Supervisores em serviços de reparação e manutenção de máquinas e eq... 1 4 -3

FAMILIA 9102 - Supervisores em serviços de reparação e manutenção veicular 1 1 0

FAMILIA 9111 - Mecânicos de manutenção de bombas, motores, compressores e equipame... 2 2 0

FAMILIA 9112 - Mecânicos de manutenção e instalação de aparelhos de  climatização ... 3 1 2

FAMILIA 9113 - Mecânicos de manutenção de máquinas industriais 11 3 8

FAMILIA 9144 - Mecânicos de manutenção de veículos automotores 13 9 4

FAMILIA 9191 - Lubrificadores 4 1 3

FAMILIA 9192 - Trabalhadores de manutenção de roçadeiras, motoserras e similares 0 1 -1

FAMILIA 9193 - Mecânicos de manutenção de bicicletas e equipamentos esportivos e d... 0 1 -1

FAMILIA 9501 - Supervisores de manutenção eletroeletrônica industrial, comercial e... 0 1 -1

FAMILIA 9502 - Supervisores de manutenção eletroeletrônica veicular 2 0 2

FAMILIA 9503 - Supervisores de manutenção eletromecânica 2 0 2

FAMILIA 9511 - Eletricistas de manutenção eletroeletrônica 2 0 2

FAMILIA 9531 - Eletricistas eletrônicos de manutenção veicular (aérea, terrestre e... 3 2 1

FAMILIA 9542 - Reparadores de aparelhos eletrodomésticos 1 0 1

FAMILIA 9543 - Reparadores de equipamentos de escritório 0 3 -3

FAMILIA 9913 - Reparadores de carrocerias de veículos 1 0 1

FAMILIA 9914 - Mantenedores de edificações 81 22 59

FAMILIA 9921 - Trabalhadores elementares de serviços de manutenção veicular 8 4 4

FAMILIA 9922 - Trab. operacionais de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 22 16 6

IGNORADO - Ignorado 25 53 -28

Total 2.979 2.856 123
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Setembro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo
Dirigentes gerais da administração pública 2 3 -1
Magistrados 0 1 -1
Diretores gerais 1 0 1
Diretores de operações de serviços em empresa de armazenamento, de ... 1 0 1
Diretores administrativos e financeiros 0 1 -1
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, ... 1 2 -1
Gerentes de produção e operações em empresa da indústria extrativa,... 2 2 0
Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica 5 4 1
Gerentes de operações de serviços em empresa de turismo, de alojame... 6 3 3
Gerentes de operações de serviços em instituição de intermediação f... 0 1 -1
Gerentes administrativos, financeiros e de riscos 8 19 -11
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 2 3 -1
Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 7 8 -1
Gerentes de suprimentos e afins 1 0 1
Gerentes de tecnologia da informação 0 2 -2
Profissionais da biotecnologia 1 0 1
Analistas de sistemas computacionais 3 1 2
Engenheiros civis e afins 5 7 -2
Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins 1 1 0
Engenheiros de produção, qualidade e segurança 1 0 1
Médicos 5 2 3
Farmacêuticos 4 3 1
Enfermeiros 3 1 2
Profissionais da fisioterapia, fonoaudiologia e afins 2 1 1
Nutricionistas 5 2 3
Profissionais da educação física 1 0 1
Professores de nível superior na educação infantil 3 2 1
Professores de nível superior do ensino fundamental (primeira a qua... 38 15 23
Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oit... 17 9 8
Professores do ensino médio 12 8 4
Instrutores de ensino profissional 22 3 19
Professores de matemática, estatística e informática do ensino supe... 4 0 4
Professores de ciências físicas, químicas e afins do ensino superior 4 0 4
Professores de arquitetura e urbanismo, engenharia, geofísica e geo... 1 1 0
Professores de ciências biológicas e da saúde do ensino superior 6 1 5
Professores na área de formação pedagógica do ensino superior 19 6 13
Professores nas áreas de língua e literatura do ensino superior 5 1 4
Professores de ciências humanas do ensino superior 3 1 2
Professores de ciências econômicas, administrativas e contábeis do ... 0 60 -60
Programadores, avaliadores e orientadores de ensino 2 7 -5
Advogados 1 0 1
Economistas 0 1 -1
Assistentes sociais e economistas domésticos 2 2 0
Administradores 2 2 0
Contadores e afins 3 0 3
Secretárias  executivas e bilíngües 6 10 -4
Profissionais de recursos humanos 1 0 1
Profissionais de administração ecônomico                           ... 1 0 1
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PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA PESQUISA 
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Setembro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo
Profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios 2 2 0
Profissionais de comercializacão e consultoria de serviços bancários 0 1 -1
Auditores fiscais do trabalho 7 1 6
Fiscais de tributos estaduais e municipais 0 1 -1
Profissionais do jornalismo 8 4 4
Profissionais da informação 1 0 1
Produtores de espetáculos 1 0 1
Cenógrafos 1 1 0
Músicos intérpretes 1 0 1
Técnicos de laboratório industrial 2 4 -2
Técnicos em fabricação de produtos plásticos e de borracha 1 0 1
Coloristas 1 1 0
Técnicos em construção civil (edificações) 5 2 3
Técnicos em construção civil (obras de infraestrutura) 1 1 0
Técnicos em eletricidade e eletrotécnica 14 9 5
Técnicos em eletrônica 16 6 10
Técnicos em telecomunicações 0 2 -2
Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e... 3 2 1
Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos 1 1 0
Técnicos em metalurgia (estruturas metálicas) 0 1 -1
Técnicos em mineração 1 0 1
Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações 2 0 2
Técnicos em operação e monitoração de computadores 10 1 9
Desenhistas técnicos, em geral 1 0 1
Desenhistas técnicos da construção civil e arquitetura 1 1 0
Desenhistas técnicos em eletricidade, eletrônica, eletromecânica, c... 1 0 1
Técnicos e auxiliares de enfermagem 13 17 -4
Ópticos optometristas 5 2 3
Técnicos de odontologia 5 11 -6
Técnicos em equipamentos médicos e odontológicos 1 0 1
Técnicos e auxiliares técnicos em patologia clínica 2 0 2
Técnicos em produção, conservação  e de qualidade de alimentos 3 0 3
Professores de nível médio na educação infantil 4 2 2
Professores de nível médio no ensino fundamental 18 6 12
Professores leigos no ensino fundamental 4 0 4
Professores práticos no ensino profissionalizante 3 0 3
Instrutores e professores de cursos livres 2 0 2
Técnicos em transportes rodoviários 0 1 -1
Técnicos em contabilidade 1 1 0
Técnicos em administração 0 1 -1
Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas 5 3 2
Técnicos em segurança no trabalho 9 3 6
Técnicos de seguros e afins 1 0 1
Profissionais de direitos autorais e de avaliacão de produtos dos m... 1 0 1
Técnicos de vendas especializadas 24 19 5
Compradores 3 0 3
Representantes comerciais autônomos 3 0 3
Técnicos em turismo 0 4 -4
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Setembro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo
Técnicos em biblioteconomia 2 0 2
Recreadores 0 1 -1
Técnicos de operação de emissoras de rádio 2 0 2
Técnicos em operação de sistemas de televisão e de produtoras de vídeo 2 2 0
Técnicos em operação de aparelhos de projeção 0 1 -1
Técnicos em montagem, edição e finalização de filme e vídeo 1 0 1
Atletas profissionais 0 5 -5
Técnicos de planejamento e controle de produção 3 5 -2
Técnicos de controle da produção 3 3 0
Supervisores administrativos 4 12 -8
Supervisores de serviços financeiros, de câmbio e de controle 2 3 -1
Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administr... 183 124 59
Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados 16 12 4
Contínuos 21 23 -2
Auxiliares de contabilidade 1 5 -4
Escriturários de serviços bancários 17 11 6
Almoxarifes e armazenistas 23 11 12
Apontadores e conferentes 14 9 5
Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa 2 0 2
Carteiros e operadores de triagem de serviços postais 0 2 -2
Supervisores de atendimento ao público e de pesquisa 0 1 -1
Caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) 86 80 6
Coletadores de apostas e de jogos 2 0 2
Cobradores e afins 5 7 -2
Recepcionistas 53 50 3
Operadores de telefonia 4 3 1
Operadores de telemarketing 2 2 0
Supervisores dos serviços de transporte, turismo, hotelaria e admin... 2 2 0
Supervisores de lavanderia 1 0 1
Trabalhadores de segurança e atendimento aos usuários nos transportes 0 1 -1
Fiscais e cobradores dos transportes coletivos 5 24 -19
Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 9 17 -8
Cozinheiros 36 26 10
Camareiros, roupeiros e afins 2 4 -2
Garçons, barmen, copeiros e sommeliers 52 73 -21
Trabalhadores nos serviços de administração de edifícios 18 13 5
Trab. nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logra... 112 138 -26
Agentes comunitários de saúde e afins 45 6 39
Auxiliares de laboratório da saúde 2 1 1
Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene 3 4 -1
Tintureiros, lavadeiros e afins, a máquina 3 1 2
Lavadores e passadores de roupa, a mão 0 2 -2
Vigilantes e guardas de segurança 53 22 31
Porteiros e vigias 65 38 27
Motociclistas e ciclistas de entregas rápidas 22 7 15
Trab. de serviços veterinários, de higiene e estética de animais do... 0 1 -1
Outros trabalhadores dos serviços 9 10 -1
Supervisores de vendas e de prestação de serviços 3 7 -4
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Setembro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo
Operadores do comércio em lojas e mercados 289 285 4
Instaladores de produtos e acessórios 0 4 -4
Vendedores em domicílio 3 9 -6
Vendedores em bancas, quiosques e barracas 2 1 1
Vendedores ambulantes 3 3 0
Produtores agropecuários em geral 2 2 0
Produtores agrícolas polivalentes 0 1 -1
Supervisores na exploração agropecuária 0 2 -2
Trabalhadores agropecuários em geral 8 23 -15
Trabalhadores de apoio à agricultura 5 3 2
Trabalhadores agrícolas na cultura de gramíneas 1 0 1
Trabalhadores agrícolas na fruticultura 0 1 -1
Trabalhadores agrícolas na cultura de plantas oleaginosas 1 0 1
Tratadores polivalentes de animais 1 1 0
Trabalhadores na pecuária de animais de grande porte 5 5 0
Extrativistas e reflorestadores de espécies produtoras de madeira 0 1 -1
Carvoejadores 0 1 -1
Trabalhadores da mecanização agrícola 1 0 1
Supervisores da extração mineral 2 0 2
Supervisores da construção civil 11 4 7
Trabalhadores de extração de minerais sólidos (operadores de máquinas) 1 1 0
Trabalhadores da extração de minerais líquidos e gasosos 6 1 5
Trabalhadores na operação de máquinas de terraplenagem e fundações 2 3 -1
Trabalhadores de estruturas de alvenaria 238 239 -1
Montadores de estruturas de concreto armado 15 20 -5
Trabalhadores na operação de máquinas de concreto usinado 1 0 1
Trab. de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em o... 59 45 14
Trabalhadores de instalações elétricas 14 12 2
Aplicadores de materiais isolantes 4 2 2
Revestidores de concreto 1 0 1
Vidraceiros (revestimentos rígidos) 2 2 0
Gesseiros 8 3 5
Pintores de obras e revestidores de interiores (revestimentos flexí... 14 14 0
Ajudantes de obras civis 391 367 24
Supervisores de usinagem, conformação e tratamento de metais 0 1 -1
Supervisores da fabricação e montagem metalmecânica 3 0 3
Preparadores e operadores de máquinas                              ... 3 4 -1
Operadores de máquinas de usinagem cnc 1 1 0
Trabalhadores de forjamento de metais 0 1 -1
Trabalhadores de moldagem de metais e de ligas metálicas 0 1 -1
Trab. de tratamento de superfícies de metais e de compósitos (termo... 1 1 0
Trab. da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e ... 1 6 -5
Encanadores e instaladores de tubulações 8 6 2
Trab. de traçagem e montagem de estruturas metálicas e de compósitos 7 3 4
Trabalhadores de soldagem e corte de ligas metálicas 7 6 1
Trabalhadores de caldeiraria e serralheria 5 7 -2
Ajustadores mecânicos polivalentes 11 2 9
Montadores de máquinas, aparelhos e acessórios em linhas de montagem 1 1 0
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Setembro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo
Montadores de máquinas industriais 1 0 1
Mecânicos montadores de motores e turboalimentadores 0 1 -1
Instaladores de equipamentos de refrigeração e ventilação 5 1 4
Montadores de equipamentos eletroeletrônicos 21 45 -24
Instaladores                                                       ... 6 4 2
Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos... 3 2 1
Sopradores, moldadores e modeladores de vidros e afins 0 2 -2
Trabalhadores da transformação de vidros planos 1 0 1
Supervisores da indústria têxtil 0 2 -2
Supervisores na confecção do vestuário 4 0 4
Trabalhadores polivalentes das indústrias têxteis 0 5 -5
Operadores da fiação 0 25 -25
Operadores de tear e máquinas similares 1 12 -11
Trab. de acabamento, tingimento e estamparia das indústrias têxteis 0 4 -4
Profissionais polivalentes da confecção de roupas 9 7 2
Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário 8 10 -2
Trabalhadores polivalentes da confecção de calçados 0 1 -1
Trabalhadores da preparação da confecção de calçados 0 3 -3
Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e couros 0 6 -6
Trab. da pré                                                       ... 2 1 1
Trabalhadores da impressão gráfica 4 1 3
Trabalhadores do acabamento gráfico 1 0 1
Trabalhadores de laboratório fotográfico e radiológico 1 0 1
Trab. artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e p... 0 1 -1
Trabalhadores tipográficos linotipistas e afins 2 2 0
Marceneiros e afins 5 7 -2
Trabalhadores de tratamento e preparação da madeira 1 0 1
Operadores de máquinas de desdobramento da madeira 2 0 2
Operadores de usinagem convencional de madeira 0 2 -2
Montadores de móveis e artefatos de madeira 2 3 -1
Carpinteiros navais 2 1 1
Carpinteiros de carrocerias e carretas 0 1 -1
Operadores de máquinas e equipamentos de elevação 1 1 0
Operadores de equipamentos de movimentação de cargas 3 1 2
Motoristas de veículos de pequeno e médio porte 21 21 0
Motoristas de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários 17 21 -4
Motoristas de veículos de cargas em geral 14 17 -3
Trabalhadores aquaviários 1 0 1
Condutores de animais e de veículos de tração animal e pedais 6 1 5
Trabalhadores de manobras de transportes sobre trilhos 1 0 1
Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias 13 24 -11
Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 20 24 -4
Alimentadores de linhas de produção 13 17 -4
Operadores polivalentes de equipamentos em indústrias químicas, pet... 1 0 1
Operadores de equipamentos de moagem e mistura de materiais (tratam... 1 0 1
Operadores de calcinação e de tratamentos químicos de materiais rad... 1 0 1
Operadores de processos das indústrias de transformação de produtos... 1 0 1
Laboratoristas industriais auxiliares 1 2 -1
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Setembro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo
Operadores de fornos de primeira  fusão e aciaria 0 1 -1
Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais 2 3 -1
Operadores na preparação de massas para abrasivo, vidro, cerâmica, ... 0 1 -1
Operadores de equipamentos de fabricação  e beneficiamento de crist... 1 0 1
Operadores de instalações e equipamentos de fabricação de materiais... 5 6 -1
Operadores de máquinas na fabricação de produtos de papel e papelão 1 0 1
Supervisores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo 0 1 -1
Trabalhadores da indústria de beneficiamento de grãos, cereais e afins 2 1 1
Trabalhadores na fabricação e conservação de alimentos 15 3 12
Padeiros, confeiteiros e afins 11 17 -6
Trabalhadores em análises sensoriais 1 0 1
Magarefes e afins 3 7 -4
Supervisores da produção de utilidades 0 1 -1
Operadores de máquinas a vapor e utilidades 3 6 -3
Operadores de instalações de extração, processamento, envasamento e... 0 1 -1
Supervisores em serviços de reparação e manutenção de máquinas e eq... 2 1 1
Supervisores em serviços de reparação e manutenção veicular 0 1 -1
Mecânicos de manutenção de bombas, motores, compressores e equipame... 3 0 3
Mecânicos de manutenção e instalação de aparelhos de  climatização ... 3 4 -1
Mecânicos de manutenção de máquinas industriais 0 13 -13
Mecânicos de manutenção de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas 1 4 -3
Mecânicos de manutenção aeronáutica 1 0 1
Mecânicos de manutenção metroferroviária 1 0 1
Mecânicos de manutenção de veículos automotores 7 7 0
Técnicos em manutenção e reparação de instrumentos de medição e pre... 1 0 1
Lubrificadores 0 1 -1
Trabalhadores de manutenção de roçadeiras, motoserras e similares 2 0 2
Supervisores de manutenção eletroeletrônica industrial, comercial e... 1 1 0
Eletricistas de manutenção eletroeletrônica 2 4 -2
Eletricistas eletrônicos de manutenção veicular (aérea, terrestre e... 1 1 0
Reparadores de carrocerias de veículos 3 8 -5
Mantenedores de edificações 30 21 9
Trabalhadores elementares de serviços de manutenção veicular 5 6 -1
Trab. operacionais de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 31 12 19
Ignorado 38 24 14
Total 2.807 2.605 202
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Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Outubro de 2003

CBO 2002 Admitidos

FAMILIA 1111 - Legisladores 1

FAMILIA 1112 - Dirigentes gerais da administração pública 2

FAMILIA 1143 - Dirigentes e administradores de entidades religiosas 0

FAMILIA 1210 - Diretores gerais 1

FAMILIA 1232 - Diretores de recursos humanos e relações de trabalho 1

FAMILIA 1233 - Diretores de comercialização e marketing 1

FAMILIA 1238 - Diretores de manutenção 0

FAMILIA 1311 - Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, ... 1

FAMILIA 1313 - Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais 0

FAMILIA 1412 - Gerentes de produção e operações em empresa da indústria extrativa,... 0

FAMILIA 1413 - Gerentes de obras em empresa de construção 3

FAMILIA 1414 - Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica 5

FAMILIA 1415 - Gerentes de operações de serviços em empresa de turismo, de alojame... 3

FAMILIA 1417 - Gerentes de operações de serviços em instituição de intermediação f... 0

FAMILIA 1421 - Gerentes administrativos, financeiros e de riscos 10

FAMILIA 1423 - Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 9

FAMILIA 1424 - Gerentes de suprimentos e afins 0

FAMILIA 1425 - Gerentes de tecnologia da informação 1

FAMILIA 2011 - Profissionais da biotecnologia 0

FAMILIA 2030 - Pesquisadores das ciências biológicas 1

FAMILIA 2124 - Analistas de sistemas computacionais 10

FAMILIA 2131 - Físicos 0

FAMILIA 2141 - Arquitetos 0

FAMILIA 2142 - Engenheiros civis e afins 4

FAMILIA 2143 - Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins 0

FAMILIA 2144 - Engenheiros mecânicos 0

FAMILIA 2145 - Engenheiros químicos 1

FAMILIA 2149 - Engenheiros de produção, qualidade e segurança 1

FAMILIA 2231 - Médicos 1

FAMILIA 2232 - Cirurgiões                                                         ... 0

FAMILIA 2234 - Farmacêuticos 9

FAMILIA 2235 - Enfermeiros 1

FAMILIA 2237 - Nutricionistas 2

FAMILIA 2241 - Profissionais da educação física 4

FAMILIA 2311 - Professores de nível superior na educação infantil 6

FAMILIA 2312 - Professores de nível superior do ensino fundamental (primeira a qua... 22

FAMILIA 2313 - Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oit... 7

FAMILIA 2321 - Professores do ensino médio 31

FAMILIA 2331 - Professores do ensino profissional 0

FAMILIA 2332 - Instrutores de ensino profissional 6



FAMILIA 2341 - Professores de matemática, estatística e informática do ensino supe... 32

FAMILIA 2345 - Professores na área de formação pedagógica do ensino superior 0

FAMILIA 2346 - Professores nas áreas de língua e literatura do ensino superior 3

FAMILIA 2347 - Professores de ciências humanas do ensino superior 1

FAMILIA 2392 - Professores de educação especial 0

FAMILIA 2394 - Programadores, avaliadores e orientadores de ensino 7

FAMILIA 2410 - Advogados 3

FAMILIA 2413 - Tabeliães e registradores 0

FAMILIA 2512 - Economistas 0

FAMILIA 2516 - Assistentes sociais e economistas domésticos 0

FAMILIA 2521 - Administradores 1

FAMILIA 2522 - Contadores e afins 2

FAMILIA 2523 - Secretárias  executivas e bilíngües 7

FAMILIA 2525 - Profissionais de administração ecônomico                           ... 3

FAMILIA 2531 - Profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios 1

FAMILIA 2543 - Auditores fiscais do trabalho 4

FAMILIA 2544 - Fiscais de tributos estaduais e municipais 2

FAMILIA 2611 - Profissionais do jornalismo 7

FAMILIA 2612 - Profissionais da informação 0

FAMILIA 2613 - Arquivistas e museólogos 1

FAMILIA 2617 - Locutores, comentaristas e repórteres de rádio e televisão 1

FAMILIA 2621 - Produtores de espetáculos 1

FAMILIA 2627 - Músicos intérpretes 0

FAMILIA 3011 - Técnicos de laboratório industrial 2

FAMILIA 3115 - Técnicos em controle ambiental, utilidades e tratamento de efluentes 0

FAMILIA 3117 - Coloristas 1

FAMILIA 3121 - Técnicos em construção civil (edificações) 1

FAMILIA 3123 - Técnicos em geomática 0

FAMILIA 3131 - Técnicos em eletricidade e eletrotécnica 7

FAMILIA 3132 - Técnicos em eletrônica 5

FAMILIA 3133 - Técnicos em telecomunicações 5

FAMILIA 3134 - Técnicos em calibração e instrumentação 1

FAMILIA 3141 - Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e... 10

FAMILIA 3146 - Técnicos em metalurgia (estruturas metálicas) 0

FAMILIA 3171 - Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações 2

FAMILIA 3172 - Técnicos em operação e monitoração de computadores 9

FAMILIA 3180 - Desenhistas técnicos, em geral 1

FAMILIA 3185 - Desenhistas projetistas de construção civil e arquitetura 0

FAMILIA 3211 - Técnicos agrícolas 3

FAMILIA 3222 - Técnicos e auxiliares de enfermagem 52

FAMILIA 3224 - Técnicos de odontologia 13

FAMILIA 3241 - Técnicos em equipamentos médicos e odontológicos 2

FAMILIA 3242 - Técnicos e auxiliares técnicos em patologia clínica 0



FAMILIA 3251 - Técnicos em manipulação farmacêutica 1

FAMILIA 3252 - Técnicos em produção, conservação  e de qualidade de alimentos 1

FAMILIA 3311 - Professores de nível médio na educação infantil 2

FAMILIA 3312 - Professores de nível médio no ensino fundamental 1

FAMILIA 3313 - Professores de nível médio no ensino profissionalizante 0

FAMILIA 3322 - Professores práticos no ensino profissionalizante 15

FAMILIA 3331 - Instrutores e professores de cursos livres 1

FAMILIA 3423 - Técnicos em transportes rodoviários 0

FAMILIA 3511 - Técnicos em contabilidade 1

FAMILIA 3513 - Técnicos em administração 1

FAMILIA 3514 - Serventuários da justiça e afins 1

FAMILIA 3515 - Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas 1

FAMILIA 3516 - Técnicos em segurança no trabalho 4

FAMILIA 3517 - Técnicos de seguros e afins 1

FAMILIA 3532 - Técnicos em operações e serviços bancários 1

FAMILIA 3541 - Técnicos de vendas especializadas 21

FAMILIA 3542 - Compradores 1

FAMILIA 3548 - Técnicos em turismo 1

FAMILIA 3714 - Recreadores 3

FAMILIA 3731 - Técnicos de operação de emissoras de rádio 2

FAMILIA 3732 - Técnicos em operação de sistemas de televisão e de produtoras de vídeo 1

FAMILIA 3744 - Técnicos em montagem, edição e finalização de filme e vídeo 1

FAMILIA 3751 - Designers de interiores, de vitrines e visual merchandiser (nível m... 2

FAMILIA 3911 - Técnicos de planejamento e controle de produção 1

FAMILIA 3912 - Técnicos de controle da produção 2

FAMILIA 4101 - Supervisores administrativos 5

FAMILIA 4102 - Supervisores de serviços financeiros, de câmbio e de controle 3

FAMILIA 4110 - Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administr... 277

FAMILIA 4121 - Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados 12

FAMILIA 4122 - Contínuos 27

FAMILIA 4131 - Auxiliares de contabilidade 20

FAMILIA 4132 - Escriturários de serviços bancários 9

FAMILIA 4141 - Almoxarifes e armazenistas 27

FAMILIA 4142 - Apontadores e conferentes 11

FAMILIA 4151 - Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa 1

FAMILIA 4152 - Carteiros e operadores de triagem de serviços postais 3

FAMILIA 4201 - Supervisores de atendimento ao público e de pesquisa 0

FAMILIA 4211 - Caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) 63

FAMILIA 4213 - Cobradores e afins 8

FAMILIA 4221 - Recepcionistas 48

FAMILIA 4222 - Operadores de telefonia 3

FAMILIA 4223 - Operadores de telemarketing 3

FAMILIA 4231 - Despachantes documentalistas 0



FAMILIA 4241 - Entrevistadores e recenseadores 2

FAMILIA 5101 - Supervisores dos serviços de transporte, turismo, hotelaria e admin... 6

FAMILIA 5111 - Trabalhadores de segurança e atendimento aos usuários nos transportes 15

FAMILIA 5112 - Fiscais e cobradores dos transportes coletivos 20

FAMILIA 5121 - Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 18

FAMILIA 5132 - Cozinheiros 29

FAMILIA 5133 - Camareiros, roupeiros e afins 2

FAMILIA 5134 - Garçons, barmen, copeiros e sommeliers 64

FAMILIA 5141 - Trabalhadores nos serviços de administração de edifícios 30

FAMILIA 5142 - Trab. nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logra... 111

FAMILIA 5151 - Agentes comunitários de saúde e afins 10

FAMILIA 5152 - Auxiliares de laboratório da saúde 3

FAMILIA 5161 - Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene 1

FAMILIA 5162 - Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos 0

FAMILIA 5163 - Tintureiros, lavadeiros e afins, a máquina 4

FAMILIA 5164 - Lavadores e passadores de roupa, a mão 0

FAMILIA 5173 - Vigilantes e guardas de segurança 57

FAMILIA 5174 - Porteiros e vigias 38

FAMILIA 5191 - Motociclistas e ciclistas de entregas rápidas 13

FAMILIA 5199 - Outros trabalhadores dos serviços 8

FAMILIA 5201 - Supervisores de vendas e de prestação de serviços 7

FAMILIA 5211 - Operadores do comércio em lojas e mercados 337

FAMILIA 5231 - Instaladores de produtos e acessórios 1

FAMILIA 5241 - Vendedores em domicílio 9

FAMILIA 5242 - Vendedores em bancas, quiosques e barracas 1

FAMILIA 5243 - Vendedores ambulantes 5

FAMILIA 6110 - Produtores agropecuários em geral 1

FAMILIA 6201 - Supervisores na exploração agropecuária 0

FAMILIA 6210 - Trabalhadores agropecuários em geral 19

FAMILIA 6220 - Trabalhadores de apoio à agricultura 12

FAMILIA 6221 - Trabalhadores agrícolas na cultura de gramíneas 63

FAMILIA 6225 - Trabalhadores agrícolas na fruticultura 2

FAMILIA 6231 - Trabalhadores na pecuária de animais de grande porte 2

FAMILIA 6233 - Trabalhadores na avicultura e cunicultura 0

FAMILIA 6321 - Extrativistas e reflorestadores de espécies produtoras de madeira 1

FAMILIA 6410 - Trabalhadores da mecanização agrícola 1

FAMILIA 7102 - Supervisores da construção civil 11

FAMILIA 7111 - Trabalhadores da extração de minerais sólidos 0

FAMILIA 7112 - Trabalhadores de extração de minerais sólidos (operadores de máquinas) 3

FAMILIA 7113 - Trabalhadores da extração de minerais líquidos e gasosos 2

FAMILIA 7122 - Trabalhadores de beneficiamento de pedras ornamentais 4

FAMILIA 7151 - Trabalhadores na operação de máquinas de terraplenagem e fundações 5

FAMILIA 7152 - Trabalhadores de estruturas de alvenaria 178



FAMILIA 7153 - Montadores de estruturas de concreto armado 10

FAMILIA 7154 - Trabalhadores na operação de máquinas de concreto usinado 0

FAMILIA 7155 - Trab. de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em o... 41

FAMILIA 7156 - Trabalhadores de instalações elétricas 10

FAMILIA 7157 - Aplicadores de materiais isolantes 2

FAMILIA 7161 - Revestidores de concreto 1

FAMILIA 7163 - Vidraceiros (revestimentos rígidos) 2

FAMILIA 7164 - Gesseiros 16

FAMILIA 7165 - Aplicadores de revestimentos cerâmicos, pastilhas, pedras e madeiras 1

FAMILIA 7166 - Pintores de obras e revestidores de interiores (revestimentos flexí... 16

FAMILIA 7170 - Ajudantes de obras civis 325

FAMILIA 7201 - Supervisores de usinagem, conformação e tratamento de metais 0

FAMILIA 7202 - Supervisores da fabricação e montagem metalmecânica 1

FAMILIA 7212 - Preparadores e operadores de máquinas                              ... 3

FAMILIA 7213 - Afiadores e polidores de metais 1

FAMILIA 7222 - Trabalhadores de fundição de metais puros e de ligas metálicas 1

FAMILIA 7233 - Trab. da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e ... 12

FAMILIA 7241 - Encanadores e instaladores de tubulações 3

FAMILIA 7242 - Trab. de traçagem e montagem de estruturas metálicas e de compósitos 5

FAMILIA 7243 - Trabalhadores de soldagem e corte de ligas metálicas 10

FAMILIA 7244 - Trabalhadores de caldeiraria e serralheria 7

FAMILIA 7250 - Ajustadores mecânicos polivalentes 4

FAMILIA 7251 - Montadores de máquinas, aparelhos e acessórios em linhas de montagem 0

FAMILIA 7252 - Montadores de máquinas industriais 2

FAMILIA 7254 - Mecânicos montadores de motores e turboalimentadores 1

FAMILIA 7255 - Montadores de veículos automotores (linha de montagem) 1

FAMILIA 7257 - Instaladores de equipamentos de refrigeração e ventilação 2

FAMILIA 7311 - Montadores de equipamentos eletroeletrônicos 20

FAMILIA 7313 - Instaladores                                                       ... 1

FAMILIA 7321 - Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos... 2

FAMILIA 7522 - Trabalhadores da transformação de vidros planos 1

FAMILIA 7601 - Supervisores da indústria têxtil 2

FAMILIA 7610 - Trabalhadores polivalentes das indústrias têxteis 1

FAMILIA 7613 - Operadores de tear e máquinas similares 3

FAMILIA 7614 - Trab. de acabamento, tingimento e estamparia das indústrias têxteis 1

FAMILIA 7618 - Inspetores e revisores de produção têxtil 0

FAMILIA 7622 - Trabalhadores do curtimento de couros e peles 0

FAMILIA 7630 - Profissionais polivalentes da confecção de roupas 2

FAMILIA 7631 - Trabalhadores da preparação da confecção de roupas 1

FAMILIA 7632 - Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário 57

FAMILIA 7652 - Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e couros 2

FAMILIA 7662 - Trabalhadores da impressão gráfica 1

FAMILIA 7663 - Trabalhadores do acabamento gráfico 0



FAMILIA 7664 - Trabalhadores de laboratório fotográfico e radiológico 2

FAMILIA 7686 - Trabalhadores tipográficos linotipistas e afins 0

FAMILIA 7701 - Supervisores em indústria de madeira, mobiliário e da carpintaria v... 0

FAMILIA 7711 - Marceneiros e afins 3

FAMILIA 7721 - Trabalhadores de tratamento e preparação da madeira 2

FAMILIA 7741 - Montadores de móveis e artefatos de madeira 4

FAMILIA 7764 - Confeccionadores de artefatos de madeira, móveis de vime e afins 1

FAMILIA 7772 - Carpinteiros de carrocerias e carretas 0

FAMILIA 7821 - Operadores de máquinas e equipamentos de elevação 1

FAMILIA 7822 - Operadores de equipamentos de movimentação de cargas 2

FAMILIA 7823 - Motoristas de veículos de pequeno e médio porte 32

FAMILIA 7824 - Motoristas de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários 17

FAMILIA 7825 - Motoristas de veículos de cargas em geral 15

FAMILIA 7827 - Trabalhadores aquaviários 3

FAMILIA 7828 - Condutores de animais e de veículos de tração animal e pedais 13

FAMILIA 7831 - Trabalhadores de manobras de transportes sobre trilhos 1

FAMILIA 7832 - Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias 27

FAMILIA 7841 - Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 18

FAMILIA 7842 - Alimentadores de linhas de produção 15

FAMILIA 8116 - Operadores de equipamentos de coqueificação 0

FAMILIA 8117 - Operadores de instalações e máquinas de produtos plásticos, de borr... 0

FAMILIA 8131 - Operadores de processos das indústrias de transformação de produtos... 5

FAMILIA 8181 - Laboratoristas industriais auxiliares 1

FAMILIA 8202 - Supervisores na fabricação de materiais para construção (vidros e c... 0

FAMILIA 8212 - Operadores de fornos de primeira  fusão e aciaria 0

FAMILIA 8213 - Operadores de equipamentos de laminação 0

FAMILIA 8214 - Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais 0

FAMILIA 8231 - Operadores na preparação de massas para abrasivo, vidro, cerâmica, ... 0

FAMILIA 8232 - Operadores de equipamentos de fabricação  e beneficiamento de crist... 0

FAMILIA 8233 - Operadores de instalações e equipamentos de fabricação de materiais... 8

FAMILIA 8281 - Trabalhadores da fabricação de cerâmica estrutural para construção 1

FAMILIA 8311 - Preparadores de pasta para fabricação de papel 1

FAMILIA 8401 - Supervisores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo 1

FAMILIA 8414 - Trabalhadores na fabricação e conservação de alimentos 7

FAMILIA 8418 - Operadores de equipamentos na fabricação de pães, massas alimentíci... 0

FAMILIA 8483 - Padeiros, confeiteiros e afins 23

FAMILIA 8484 - Trabalhadores em análises sensoriais 1

FAMILIA 8485 - Magarefes e afins 6

FAMILIA 8625 - Operadores de instalações de refrigeração e ar                     ... 1

FAMILIA 9101 - Supervisores em serviços de reparação e manutenção de máquinas e eq... 1

FAMILIA 9102 - Supervisores em serviços de reparação e manutenção veicular 1

FAMILIA 9111 - Mecânicos de manutenção de bombas, motores, compressores e equipame... 2

FAMILIA 9112 - Mecânicos de manutenção e instalação de aparelhos de  climatização ... 3



FAMILIA 9113 - Mecânicos de manutenção de máquinas industriais 11

FAMILIA 9144 - Mecânicos de manutenção de veículos automotores 13

FAMILIA 9191 - Lubrificadores 4

FAMILIA 9192 - Trabalhadores de manutenção de roçadeiras, motoserras e similares 0

FAMILIA 9193 - Mecânicos de manutenção de bicicletas e equipamentos esportivos e d... 0

FAMILIA 9501 - Supervisores de manutenção eletroeletrônica industrial, comercial e... 0

FAMILIA 9502 - Supervisores de manutenção eletroeletrônica veicular 2

FAMILIA 9503 - Supervisores de manutenção eletromecânica 2

FAMILIA 9511 - Eletricistas de manutenção eletroeletrônica 2

FAMILIA 9531 - Eletricistas eletrônicos de manutenção veicular (aérea, terrestre e... 3

FAMILIA 9542 - Reparadores de aparelhos eletrodomésticos 1

FAMILIA 9543 - Reparadores de equipamentos de escritório 0

FAMILIA 9913 - Reparadores de carrocerias de veículos 1

FAMILIA 9914 - Mantenedores de edificações 81

FAMILIA 9921 - Trabalhadores elementares de serviços de manutenção veicular 8

FAMILIA 9922 - Trab. operacionais de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 22

IGNORADO - Ignorado 25

Total 2.979



Desligados Saldo

1 0

0 2

1 -1

0 1

1 0

0 1

1 -1

0 1

1 -1

2 -2

1 2

14 -9

2 1

2 -2

9 1

9 0

1 -1

0 1

1 -1

2 -1

1 9

1 -1

1 -1

3 1

1 -1

1 -1

0 1

0 1

7 -6

3 -3

5 4

4 -3

3 -1

2 2

2 4

15 7

5 2

2 29

1 -1

6 0



0 32

2 -2

0 3

1 0

1 -1

2 5

0 3

1 -1

1 -1

1 -1

1 0

2 0

8 -1

3 0

4 -3

58 -54

2 0

1 6

1 -1

0 1

1 0

1 0

1 -1

3 -1

1 -1

0 1

5 -4

1 -1

8 -1

11 -6

1 4

0 1

10 0

1 -1

5 -3

4 5

2 -1

1 -1

0 3

18 34

8 5

0 2

2 -2



1 0

2 -1

4 -2

2 -1

1 -1

0 15

2 -1

1 -1

2 -1

1 0

0 1

3 -2

2 2

0 1

0 1

6 15

2 -1

0 1

0 3

3 -1

3 -2

1 0

2 0

2 -1

2 0

15 -10

2 1

141 136

7 5

20 7

15 5

8 1

20 7

8 3

2 -1

1 2

1 -1

61 2

10 -2

79 -31

3 0

6 -3

2 -2



0 2

1 5

2 13

14 6

17 1

40 -11

2 0

71 -7

32 -2

155 -44

86 -76

6 -3

5 -4

1 -1

2 2

1 -1

43 14

90 -52

11 2

12 -4

7 0

279 58

1 0

9 0

1 0

4 1

0 1

1 -1

10 9

8 4

0 63

0 2

6 -4

1 -1

0 1

0 1

10 1

1 -1

1 2

1 1

1 3

1 4

285 -107



20 -10

3 -3

59 -18

16 -6

0 2

1 0

0 2

12 4

1 0

5 11

443 -118

1 -1

0 1

4 -1

0 1

0 1

3 9

10 -7

3 2

9 1

5 2

3 1

2 -2

0 2

0 1

0 1

0 2

9 11

3 -2

2 0

0 1

1 1

0 1

2 1

3 -2

1 -1

1 -1

5 -3

0 1

8 49

0 2

3 -2

1 -1



0 2

1 -1

1 -1

4 -1

0 2

2 2

0 1

1 -1

0 1

3 -1

27 5

15 2

14 1

0 3

1 12

0 1

22 5

12 6

5 10

1 -1

1 -1

2 3

1 0

1 -1

1 -1

1 -1

1 -1

1 -1

2 -2

4 4

0 1

0 1

0 1

7 0

1 -1

10 13

0 1

4 2

2 -1

4 -3

1 0

2 0

1 2



3 8

9 4

1 3

1 -1

1 -1

1 -1

0 2

0 2

0 2

2 1

0 1

3 -3

0 1

22 59

4 4

16 6

53 -28

2.856 123



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO 
DIEESE

Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Dezembro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 1112 - Dirigentes gerais da administração pública 1 1 0

FAMILIA 1233 - Diretores de comercialização e marketing 0 1 -1

FAMILIA 1237 - Diretores de pesquisa e desenvolvimento 1 0 1

FAMILIA 1311 - Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, ... 0 1 -1

FAMILIA 1313 - Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais 0 3 -3

FAMILIA 1412 - Gerentes de produção e operações em empresa da indústria extrativa,... 2 1 1

FAMILIA 1414 - Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica 5 2 3

FAMILIA 1415 - Gerentes de operações de serviços em empresa de turismo, de alojame... 0 4 -4

FAMILIA 1416 - Gerentes de operações de serviços em empresa de transporte, de comu... 1 0 1

FAMILIA 1417 - Gerentes de operações de serviços em instituição de intermediação f... 0 2 -2

FAMILIA 1421 - Gerentes administrativos, financeiros e de riscos 9 11 -2

FAMILIA 1422 - Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 0 1 -1

FAMILIA 1423 - Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 9 6 3

FAMILIA 1424 - Gerentes de suprimentos e afins 0 2 -2

FAMILIA 1427 - Gerentes de manutenção 0 1 -1

FAMILIA 2124 - Analistas de sistemas computacionais 3 3 0

FAMILIA 2134 - Geólogos e geofísicos 1 1 0

FAMILIA 2141 - Arquitetos 2 0 2

FAMILIA 2142 - Engenheiros civis e afins 3 3 0

FAMILIA 2143 - Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins 0 1 -1

FAMILIA 2144 - Engenheiros mecânicos 0 1 -1

FAMILIA 2149 - Engenheiros de produção, qualidade e segurança 1 1 0

FAMILIA 2221 - Engenheiros agrossilvipecuários 0 1 -1

FAMILIA 2231 - Médicos 0 6 -6

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO 
DIEESE

Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Dezembro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

FAMILIA 2232 - Cirurgiões                                                         ... 0 1 -1

FAMILIA 2234 - Farmacêuticos 1 1 0

FAMILIA 2235 - Enfermeiros 2 2 0

FAMILIA 2237 - Nutricionistas 1 0 1

FAMILIA 2241 - Profissionais da educação física 2 2 0

FAMILIA 2311 - Professores de nível superior na educação infantil 0 9 -9

FAMILIA 2312 - Professores de nível superior do ensino fundamental (primeira a qua... 1 45 -44

FAMILIA 2313 - Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oit... 0 41 -41

FAMILIA 2321 - Professores do ensino médio 1 45 -44

FAMILIA 2331 - Professores do ensino profissional 0 1 -1

FAMILIA 2332 - Instrutores de ensino profissional 1 14 -13

FAMILIA 2341 - Professores de matemática, estatística e informática do ensino supe... 0 51 -51

FAMILIA 2345 - Professores na área de formação pedagógica do ensino superior 0 12 -12

FAMILIA 2346 - Professores nas áreas de língua e literatura do ensino superior 0 8 -8

FAMILIA 2347 - Professores de ciências humanas do ensino superior 0 1 -1

FAMILIA 2348 - Professores de ciências econômicas, administrativas e contábeis do ... 0 1 -1

FAMILIA 2394 - Programadores, avaliadores e orientadores de ensino 0 7 -7

FAMILIA 2410 - Advogados 0 2 -2

FAMILIA 2512 - Economistas 0 1 -1

FAMILIA 2515 - Psicólogos e psicanalistas 0 1 -1

FAMILIA 2516 - Assistentes sociais e economistas domésticos 1 2 -1

FAMILIA 2521 - Administradores 2 2 0

FAMILIA 2522 - Contadores e afins 3 1 2

FAMILIA 2523 - Secretárias  executivas e bilíngües 5 11 -6
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FAMILIA 2524 - Profissionais de recursos humanos 2 4 -2

FAMILIA 2525 - Profissionais de administração ecônomico                           ... 1 8 -7

FAMILIA 2531 - Profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios 1 1 0

FAMILIA 2532 - Profissionais de comercializacão e consultoria de serviços bancários 1 0 1

FAMILIA 2533 - Corretores de valores, ativos financeiros, mercadorias e derivativos 0 2 -2

FAMILIA 2543 - Auditores fiscais do trabalho 11 1 10

FAMILIA 2611 - Profissionais do jornalismo 0 3 -3

FAMILIA 2612 - Profissionais da informação 0 1 -1

FAMILIA 2617 - Locutores, comentaristas e repórteres de rádio e televisão 0 2 -2

FAMILIA 2621 - Produtores de espetáculos 0 1 -1

FAMILIA 2623 - Cenógrafos 1 0 1

FAMILIA 2624 - Artistas visuais e desenhistas industriais 1 1 0

FAMILIA 2628 - Artistas da dança (exceto dança tradicional e popular) 0 1 -1

FAMILIA 3003 - Técnicos em eletromecânica 1 0 1

FAMILIA 3011 - Técnicos de laboratório industrial 2 1 1

FAMILIA 3115 - Técnicos em controle ambiental, utilidades e tratamento de efluentes 0 1 -1

FAMILIA 3116 - Técnicos têxteis 0 1 -1

FAMILIA 3121 - Técnicos em construção civil (edificações) 3 5 -2

FAMILIA 3122 - Técnicos em construção civil (obras de infraestrutura) 2 0 2

FAMILIA 3123 - Técnicos em geomática 0 1 -1

FAMILIA 3131 - Técnicos em eletricidade e eletrotécnica 1 7 -6

FAMILIA 3132 - Técnicos em eletrônica 9 9 0

FAMILIA 3133 - Técnicos em telecomunicações 1 6 -5

FAMILIA 3134 - Técnicos em calibração e instrumentação 0 1 -1
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FAMILIA 3141 - Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e... 3 9 -6

FAMILIA 3144 - Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos 0 2 -2

FAMILIA 3171 - Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações 3 0 3

FAMILIA 3172 - Técnicos em operação e monitoração de computadores 6 2 4

FAMILIA 3180 - Desenhistas técnicos, em geral 0 1 -1

FAMILIA 3181 - Desenhistas técnicos da construção civil e arquitetura 1 0 1

FAMILIA 3185 - Desenhistas projetistas de construção civil e arquitetura 0 3 -3

FAMILIA 3188 - Desenhistas projetistas e modelistas de produtos e serviços diversos 0 2 -2

FAMILIA 3191 - Técnicos do vestuário 0 1 -1

FAMILIA 3211 - Técnicos agrícolas 0 3 -3

FAMILIA 3222 - Técnicos e auxiliares de enfermagem 23 12 11

FAMILIA 3224 - Técnicos de odontologia 3 3 0

FAMILIA 3241 - Técnicos em equipamentos médicos e odontológicos 4 1 3

FAMILIA 3242 - Técnicos e auxiliares técnicos em patologia clínica 1 0 1

FAMILIA 3251 - Técnicos em manipulação farmacêutica 0 1 -1

FAMILIA 3252 - Técnicos em produção, conservação  e de qualidade de alimentos 1 1 0

FAMILIA 3311 - Professores de nível médio na educação infantil 0 12 -12

FAMILIA 3312 - Professores de nível médio no ensino fundamental 1 19 -18

FAMILIA 3321 - Professores leigos no ensino fundamental 1 1 0

FAMILIA 3322 - Professores práticos no ensino profissionalizante 3 1 2

FAMILIA 3331 - Instrutores e professores de cursos livres 0 1 -1

FAMILIA 3423 - Técnicos em transportes rodoviários 1 1 0

FAMILIA 3511 - Técnicos em contabilidade 0 6 -6

FAMILIA 3513 - Técnicos em administração 0 1 -1
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FAMILIA 3515 - Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas 2 5 -3

FAMILIA 3516 - Técnicos em segurança no trabalho 9 4 5

FAMILIA 3517 - Técnicos de seguros e afins 1 0 1

FAMILIA 3523 - Agentes  fiscais metrológicos e de qualidade 1 0 1

FAMILIA 3532 - Técnicos em operações e serviços bancários 0 2 -2

FAMILIA 3541 - Técnicos de vendas especializadas 16 13 3

FAMILIA 3542 - Compradores 2 1 1

FAMILIA 3548 - Técnicos em turismo 1 1 0

FAMILIA 3711 - Técnicos em biblioteconomia 2 2 0

FAMILIA 3721 - Captadores de imagens em movimento 2 0 2

FAMILIA 3731 - Técnicos de operação de emissoras de rádio 0 5 -5

FAMILIA 3732 - Técnicos em operação de sistemas de televisão e de produtoras de vídeo 1 1 0

FAMILIA 3744 - Técnicos em montagem, edição e finalização de filme e vídeo 0 1 -1

FAMILIA 3912 - Técnicos de controle da produção 0 2 -2

FAMILIA 4101 - Supervisores administrativos 11 9 2

FAMILIA 4102 - Supervisores de serviços financeiros, de câmbio e de controle 3 6 -3

FAMILIA 4110 - Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administr... 181 125 56

FAMILIA 4121 - Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados 15 8 7

FAMILIA 4122 - Contínuos 10 12 -2

FAMILIA 4131 - Auxiliares de contabilidade 26 31 -5

FAMILIA 4132 - Escriturários de serviços bancários 24 17 7

FAMILIA 4141 - Almoxarifes e armazenistas 14 8 6

FAMILIA 4142 - Apontadores e conferentes 8 4 4

FAMILIA 4151 - Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa 1 1 0
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FAMILIA 4152 - Carteiros e operadores de triagem de serviços postais 1 1 0

FAMILIA 4201 - Supervisores de atendimento ao público e de pesquisa 1 0 1

FAMILIA 4211 - Caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) 61 65 -4

FAMILIA 4212 - Coletadores de apostas e de jogos 0 4 -4

FAMILIA 4213 - Cobradores e afins 5 4 1

FAMILIA 4221 - Recepcionistas 27 43 -16

FAMILIA 4222 - Operadores de telefonia 16 6 10

FAMILIA 4223 - Operadores de telemarketing 3 1 2

FAMILIA 4241 - Entrevistadores e recenseadores 0 1 -1

FAMILIA 5101 - Supervisores dos serviços de transporte, turismo, hotelaria e admin... 3 0 3

FAMILIA 5103 - Supervisores dos serviços de proteção, segurança e outros 1 1 0

FAMILIA 5111 - Trabalhadores de segurança e atendimento aos usuários nos transportes 7 8 -1

FAMILIA 5112 - Fiscais e cobradores dos transportes coletivos 6 11 -5

FAMILIA 5121 - Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 9 12 -3

FAMILIA 5131 - Mordomos e governantas 0 1 -1

FAMILIA 5132 - Cozinheiros 28 20 8

FAMILIA 5133 - Camareiros, roupeiros e afins 0 2 -2

FAMILIA 5134 - Garçons, barmen, copeiros e sommeliers 82 53 29

FAMILIA 5141 - Trabalhadores nos serviços de administração de edifícios 15 7 8

FAMILIA 5142 - Trab. nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logra... 101 79 22

FAMILIA 5151 - Agentes comunitários de saúde e afins 7 28 -21

FAMILIA 5152 - Auxiliares de laboratório da saúde 0 1 -1

FAMILIA 5161 - Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene 1 5 -4

FAMILIA 5163 - Tintureiros, lavadeiros e afins, a máquina 3 0 3
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FAMILIA 5164 - Lavadores e passadores de roupa, a mão 14 1 13

FAMILIA 5171 - Bombeiros e salva                                                  ... 1 0 1

FAMILIA 5173 - Vigilantes e guardas de segurança 58 37 21

FAMILIA 5174 - Porteiros e vigias 42 51 -9

FAMILIA 5191 - Motociclistas e ciclistas de entregas rápidas 9 8 1

FAMILIA 5199 - Outros trabalhadores dos serviços 11 5 6

FAMILIA 5201 - Supervisores de vendas e de prestação de serviços 1 6 -5

FAMILIA 5211 - Operadores do comércio em lojas e mercados 451 414 37

FAMILIA 5231 - Instaladores de produtos e acessórios 1 1 0

FAMILIA 5241 - Vendedores em domicílio 4 4 0

FAMILIA 5242 - Vendedores em bancas, quiosques e barracas 3 2 1

FAMILIA 5243 - Vendedores ambulantes 6 7 -1

FAMILIA 6110 - Produtores agropecuários em geral 1 0 1

FAMILIA 6201 - Supervisores na exploração agropecuária 6 1 5

FAMILIA 6210 - Trabalhadores agropecuários em geral 2 5 -3

FAMILIA 6220 - Trabalhadores de apoio à agricultura 2 7 -5

FAMILIA 6221 - Trabalhadores agrícolas na cultura de gramíneas 1 2 -1

FAMILIA 6224 - Trabalhadores agrícolas no cultivo de flores e plantas ornamentais 1 0 1

FAMILIA 6225 - Trabalhadores agrícolas na fruticultura 0 1 -1

FAMILIA 6230 - Tratadores polivalentes de animais 0 2 -2

FAMILIA 6231 - Trabalhadores na pecuária de animais de grande porte 3 2 1

FAMILIA 6232 - Trabalhadores na pecuária de animais de médio porte 1 1 0

FAMILIA 7101 - Supervisores da extração mineral 1 0 1

FAMILIA 7102 - Supervisores da construção civil 4 8 -4
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FAMILIA 7112 - Trabalhadores de extração de minerais sólidos (operadores de máquinas) 0 1 -1

FAMILIA 7113 - Trabalhadores da extração de minerais líquidos e gasosos 7 3 4

FAMILIA 7151 - Trabalhadores na operação de máquinas de terraplenagem e fundações 1 2 -1

FAMILIA 7152 - Trabalhadores de estruturas de alvenaria 139 296 -157

FAMILIA 7153 - Montadores de estruturas de concreto armado 13 19 -6

FAMILIA 7154 - Trabalhadores na operação de máquinas de concreto usinado 0 3 -3

FAMILIA 7155 - Trab. de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em o... 19 63 -44

FAMILIA 7156 - Trabalhadores de instalações elétricas 4 5 -1

FAMILIA 7157 - Aplicadores de materiais isolantes 2 0 2

FAMILIA 7162 - Telhadores (revestimentos rígidos) 3 0 3

FAMILIA 7163 - Vidraceiros (revestimentos rígidos) 5 3 2

FAMILIA 7164 - Gesseiros 1 6 -5

FAMILIA 7166 - Pintores de obras e revestidores de interiores (revestimentos flexí... 26 16 10

FAMILIA 7170 - Ajudantes de obras civis 323 453 -130

FAMILIA 7211 - Ferramenteiros e afins 1 0 1

FAMILIA 7212 - Preparadores e operadores de máquinas                              ... 0 2 -2

FAMILIA 7214 - Operadores de máquinas de usinagem cnc 0 2 -2

FAMILIA 7222 - Trabalhadores de fundição de metais puros e de ligas metálicas 0 1 -1

FAMILIA 7224 - Trab. de trefilação e estiramento de metais puros e ligas metálicas 0 1 -1

FAMILIA 7233 - Trab. da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e ... 0 1 -1

FAMILIA 7241 - Encanadores e instaladores de tubulações 0 2 -2

FAMILIA 7242 - Trab. de traçagem e montagem de estruturas metálicas e de compósitos 2 5 -3

FAMILIA 7243 - Trabalhadores de soldagem e corte de ligas metálicas 4 3 1

FAMILIA 7244 - Trabalhadores de caldeiraria e serralheria 3 2 1
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FAMILIA 7250 - Ajustadores mecânicos polivalentes 4 4 0

FAMILIA 7251 - Montadores de máquinas, aparelhos e acessórios em linhas de montagem 0 1 -1

FAMILIA 7252 - Montadores de máquinas industriais 1 2 -1

FAMILIA 7257 - Instaladores de equipamentos de refrigeração e ventilação 0 1 -1

FAMILIA 7311 - Montadores de equipamentos eletroeletrônicos 6 5 1

FAMILIA 7313 - Instaladores                                                       ... 0 10 -10

FAMILIA 7321 - Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos... 14 1 13

FAMILIA 7522 - Trabalhadores da transformação de vidros planos 2 1 1

FAMILIA 7523 - Ceramistas (preparação e fabricação) 1 0 1

FAMILIA 7524 - Vidreiros e ceramistas (arte e decoração) 0 1 -1

FAMILIA 7601 - Supervisores da indústria têxtil 0 2 -2

FAMILIA 7603 - Supervisores na confecção do vestuário 1 0 1

FAMILIA 7606 - Supervisores das artes gráficas 1 0 1

FAMILIA 7612 - Operadores da fiação 0 1 -1

FAMILIA 7613 - Operadores de tear e máquinas similares 0 1 -1

FAMILIA 7614 - Trab. de acabamento, tingimento e estamparia das indústrias têxteis 0 1 -1

FAMILIA 7622 - Trabalhadores do curtimento de couros e peles 1 2 -1

FAMILIA 7630 - Profissionais polivalentes da confecção de roupas 5 6 -1

FAMILIA 7631 - Trabalhadores da preparação da confecção de roupas 2 1 1

FAMILIA 7632 - Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário 29 22 7

FAMILIA 7633 - Operadores de máquinas para bordado e acabamento de roupas 0 1 -1

FAMILIA 7662 - Trabalhadores da impressão gráfica 1 3 -2

FAMILIA 7664 - Trabalhadores de laboratório fotográfico e radiológico 0 2 -2

FAMILIA 7683 - Trab. artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e p... 1 0 1
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FAMILIA 7686 - Trabalhadores tipográficos linotipistas e afins 1 0 1

FAMILIA 7701 - Supervisores em indústria de madeira, mobiliário e da carpintaria v... 0 2 -2

FAMILIA 7711 - Marceneiros e afins 2 5 -3

FAMILIA 7731 - Operadores de máquinas de desdobramento da madeira 0 1 -1

FAMILIA 7741 - Montadores de móveis e artefatos de madeira 1 2 -1

FAMILIA 7772 - Carpinteiros de carrocerias e carretas 1 0 1

FAMILIA 7821 - Operadores de máquinas e equipamentos de elevação 5 1 4

FAMILIA 7822 - Operadores de equipamentos de movimentação de cargas 0 1 -1

FAMILIA 7823 - Motoristas de veículos de pequeno e médio porte 19 30 -11

FAMILIA 7824 - Motoristas de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários 29 32 -3

FAMILIA 7825 - Motoristas de veículos de cargas em geral 16 12 4

FAMILIA 7827 - Trabalhadores aquaviários 1 3 -2

FAMILIA 7828 - Condutores de animais e de veículos de tração animal e pedais 10 2 8

FAMILIA 7831 - Trabalhadores de manobras de transportes sobre trilhos 0 1 -1

FAMILIA 7832 - Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias 38 18 20

FAMILIA 7841 - Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 53 14 39

FAMILIA 7842 - Alimentadores de linhas de produção 10 4 6

FAMILIA 8111 - Operadores de equipamentos de moagem e mistura de materiais (tratam... 1 0 1

FAMILIA 8115 - Operadores de equipamentos de produção e refino de petróleo e gás 4 1 3

FAMILIA 8213 - Operadores de equipamentos de laminação 0 1 -1

FAMILIA 8214 - Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais 1 0 1

FAMILIA 8232 - Operadores de equipamentos de fabricação  e beneficiamento de crist... 1 0 1

FAMILIA 8233 - Operadores de instalações e equipamentos de fabricação de materiais... 5 4 1

FAMILIA 8414 - Trabalhadores na fabricação e conservação de alimentos 7 6 1
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FAMILIA 8418 - Operadores de equipamentos na fabricação de pães, massas alimentíci... 3 0 3

FAMILIA 8483 - Padeiros, confeiteiros e afins 16 10 6

FAMILIA 8484 - Trabalhadores em análises sensoriais 2 20 -18

FAMILIA 8485 - Magarefes e afins 4 2 2

FAMILIA 8621 - Operadores de máquinas a vapor e utilidades 1 2 -1

FAMILIA 8625 - Operadores de instalações de refrigeração e ar                     ... 1 1 0

FAMILIA 9101 - Supervisores em serviços de reparação e manutenção de máquinas e eq... 1 2 -1

FAMILIA 9111 - Mecânicos de manutenção de bombas, motores, compressores e equipame... 1 0 1

FAMILIA 9112 - Mecânicos de manutenção e instalação de aparelhos de  climatização ... 0 3 -3

FAMILIA 9113 - Mecânicos de manutenção de máquinas industriais 9 4 5

FAMILIA 9131 - Mecânicos de manutenção de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas 1 0 1

FAMILIA 9144 - Mecânicos de manutenção de veículos automotores 6 6 0

FAMILIA 9152 - Restauradores de instrumentos musicais 1 0 1

FAMILIA 9153 - Técnicos em manutenção e reparação de equipamentos biomédicos 0 1 -1

FAMILIA 9191 - Lubrificadores 1 4 -3

FAMILIA 9192 - Trabalhadores de manutenção de roçadeiras, motoserras e similares 0 1 -1

FAMILIA 9501 - Supervisores de manutenção eletroeletrônica industrial, comercial e... 0 1 -1

FAMILIA 9502 - Supervisores de manutenção eletroeletrônica veicular 0 1 -1

FAMILIA 9511 - Eletricistas de manutenção eletroeletrônica 2 4 -2

FAMILIA 9531 - Eletricistas eletrônicos de manutenção veicular (aérea, terrestre e... 2 0 2

FAMILIA 9913 - Reparadores de carrocerias de veículos 2 4 -2

FAMILIA 9914 - Mantenedores de edificações 29 73 -44

FAMILIA 9921 - Trabalhadores elementares de serviços de manutenção veicular 1 5 -4

FAMILIA 9922 - Trab. operacionais de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 30 20 10

Mercado de Trabalho Formal de Aracaju e Evolução dos Preços da Cesta Básica



PROJETO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DE ARACAJU E DA PESQUISA NACIONAL DA CESTA BÁSICA DO 
DIEESE

Tabela 9
Admitidos e desligados por Família de Ocupação - CBO 2002
Dezembro de 2003

CBO 2002 Admitidos Desligados Saldo

IGNORADO - Ignorado 6 44 -38

Total 2.422 2.935 -513
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