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D epois de registrar sal-
do negativo em agosto, 
o estoque de empre-

gados formais no Estado do 
Pará voltou a registrar mais 
contratações do que demis-
sões em setembro. Segundo 
o Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged), divulgado ontem pelo 
Ministério do Trabalho, no 
mês passado, foram gerados 
3.283 novos postos de tra-
balho no Estado, decorrente 
de 22.172 admissões contra 
18.889 desligamentos.

O mercado de trabalho for-
mal do Estado mostra reação, 
após apontar retração de 524 
empregos celetistas em agosto, 
que interrompeu dois meses 
seguidos de alta: julho (+1.862) 
e junho (+674). Antes desses re-
sultados, o Pará acumulava 22 
meses consecutivos de saldo 
negativo no estoque mensal 
de empregos. Na compara-
ção com os anos anteriores, o 
desempenho do mercado de 
trabalho paraense é o melhor 
dos últimos três anos. Em se-
tembro de 2015, o Pará perdeu 
741 postos de trabalho; e no 
mesmo mês do ano passado, a 
redução foi de 1.007 empregos.

Com esse resultado, o mer-
cado de trabalho formal do 
Pará em 2017 reduziu de 7.689 
empregos celetistas perdidos, 
em agosto, para 3.730, em se-
tembro. O saldo acumulado, 
no entanto, é apenas 0,51% in-
ferior ao total identificado en-
tre janeiro e setembro de 2016. 
Nos últimos 12 meses (entre se-
tembro de 2016 e setembro de 
2017), o levantamento aponta 
a diminuição de 23.952 postos 
de trabalho - 275.213 demis-
sões e 251.261 admissões.

O desempenho positivo do 
Pará em setembro foi o quarto 
melhor do País e acompanhou 
o resultado de outras 17 Unida-

des da Federação, com desta-
que para Pernambuco (+13.992 
empregos), Santa Catarina 
(+8.011) e Alagoas (+7.411). Por 
outro lado, o Rio de Janeiro (-
4.769 empregos), Minas Gerais 
(-4.291) e Goiás (-3.493) tiveram 
as maiores reduções no esto-
que de empregos em setembro. 
Em todo o País, foram abertos 
34.392 vagas de emprego formal 
em setembro - o sexo resultado 
positivo consecutivo do indica-
dor, com 1.148.307 admissões e 
1.113.915 demissões.

Os setores que mais contra-
taram foram da Indústria de 
Transformação, Agropecuária 
e Extrativa Mineral.

Desemprego diminui
FORAM CRIADOS 3.283 NOVOS POSTOS DE TRABALHO NO PARá NO MêS DE SETEMBRO

Da sucursal De BrasÍlia
THIAGO VILARINS

levantamento

A Diretoria da Associa-
ção Atlética Banco do Brasil 
(AABB), por meio do departa-
mento social, prossegue hoje 
à noite, com a programação 
festiva destinada à tradicional 
“Caranguejada” aos associa-
dos e convidados que sempre 
acontece às sextas-feiras. E 
atração musical de hoje, no 
restaurante “Toc Toc”, será a 
Banda L, que vem se consti-
tuindo como uma das melho-
res da temporada, com realiza-
ção várias apresentações.

A exemplo de outros even-
tos, a diretoria da AABB, ten-
do à frente Abrão Jorge adotou 
todas diretrizes objetivando o 
êxito da programação que co-
meça a partir das 20h.

Caranguejada 
vai agitar os
associados
da AABB

Edital de Leilão Público nº 1028/2017/ CPA/BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/ BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado 
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação 
em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes 
de Alienação Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - 
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados, no período de 24/10/2017 até 06/11/2017 em horário bancário, nas Agências 
da CAIXA situadas no Estado do Pará, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis 
- GILIE/ BE localizada à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, Bairro São Braz, 
Belém/PA e no escritório do Leiloeiro Leonardo Simon Tobelem, situado na Avenida Presidente 
Vargas nº 646,  Bairro Campina -Belém/PA, em horário comercial. O Edital estará disponível 
também a partir do dia 24/10/2017 no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/ximoveis. Os 

dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 
Leilão realizar-se-á no dia 06/11/2017, às 10:00 horas (horário local), no auditório da CAIXA 
localizado à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar -São Braz, Belém/PA, na 
presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

GERENTE DE FILIAL – GILIE/BE

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO MARIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2017-000053 SRP
Modalidade: Pregão Presencial n.º 073/2017-
000053 SRP. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto:
Registro de preços para eventuais e futuras aquisição 
de Combustíveis e Derivados do Petróleo para serem 
utilizados pelas máquinas, caminhões e equipamentos 
para atender a secretaria de obras e transportes, 
agricultura e cidades. Prazo para Entrega e Abertura 
dos Envelopes: 09h00m dia 01 de novembro de 2017.
REGIMENTO: Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002, 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as alterações 
da Lei n.º 8.883/94, e demais alterações posteriores, Lei 
Complementar n.º 123/2006. Informações: O Edital 
completo e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a 
CPL, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da 
Prefeitura: Av. Rio Maria, 660, Centro, CEP: 68.530-000, 
Rio Maria/PA. Fone (94) 99118-0177. Rio Maria/PA, 19 
de outubro de 2017. Weslley Fernandes - Pregoeiro.


