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O emprego formal no Pará 
voltou a fechar o mês 
com saldo positivo em 

julho. De acordo com o Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), divul-
gado ontem pelo Ministério do 
Trabalho, houve acréscimo de 
3.509 postos de trabalho, com 
aumento de 0,50% em relação 
ao saldo de junho. No geral, fo-
ram 22.135 admissões contra 
18.626 desligamentos.

O resultado positivo man-
tém o ritmo de reação do mer-
cado de trabalho do Estado, 
iniciado no último mês de abril, 
quando foram gerados 2.773 
novos postos de trabalho. Em 
maio, o Estado registrou um 
novo acréscimo de mais 2.009 
postos de trabalho; e, em junho, 
o saldo foi de 824 novas vagas. 

Com mais esse resultado de 

julho, o mercado de trabalho 
formal do Pará alcança 6.313 
novas empregos ao longo dos 
primeiros sete meses do ano. Já 
em relação aos últimos 12 meses 
(entre julho de 2017 e julho de 
2018), esse saldo é de mais 5.951 
novos postos.

setores  
O resultado positivo de julho 

no Estado foi puxado, novamen-
te, pelo aumento dos empregos 
no setor da Construção Civil, 
que registrou alta de 2.533 vagas 
formais, o que equivale ao au-
mento de 3,83% em relação ao 
estoque do último mês de junho. 
Com geração de emprego mais 
tímida, a Indústria de Transfor-
mação surge em segundo, com 
511 novos postos. 

Também contribuíram 
para o resultado positivo os 

setores da Agropecuária (473), 
Extrativa Mineral (179), dos 
Serviços Industriais de Utili-
dade Pública - Siup (158) e de 
Serviços (23). As perdas de va-
gas formais foram verificadas 
nas atividades econômicas do 
Comércio (-367) e da Adminis-
tração Pública (7).

O saldo de empregos de julho 
foi positivo em quatro das cinco 
regiões do País, com destaque 
para o Sudeste, com abertura 
de 24.023 postos (+0,12%). Os 
demais crescimentos foram ve-
rificados no Centro-Oeste, com 
9.911 postos (+0,31%); Nordeste, 
com 7.163 vagas (+0,12%); e Nor-
te, com 6.635 postos (+0,39%). A 
única redução ocorreu na Re-
gião Sul, com fechamento de 413 
vagas (-0,01%). Dentre as 27 Uni-
dades Federativas, 16 tiveram 
saldo positivo em junho. 

Pará gera 3,5 mil vagas
Construção Civil impulsiona o merCado de trabalho. setor  feChou o mês de julho Com 2.533 novos postos.

emprego 

Municípios
Na análise dos municípios 

paraenses, Altamira despon-
tou como o que mais aumen-
tou o estoque de empregos 
formais do Pará em julho, 
com geração de 629 postos de 
trabalho - 1.008contratações 
e 459 desligamentos. Barcare-
na, surge em segundo com 402 
vagas novas, decorrente de 921 
admissões e 519 demissões. 
Nas posições seguintes apa-
recem Santarém, Redenção, 
Castanhal, Tomé-Açú e Mara-
bá, com mais 315, 301, 181, 157 
e 118  empregos celetistas, res-
pectivamente. 

Já São Miguel do Guamá fi-
gura no fim da lista de empregos 
do Pará, com saldo negativo de 

72 postos de trabalho. O muni-
cípio teve 42 trabalhadores con-
tratados no mês passado contra 
114 demitidos. 

país
O País fechou o mês de ju-

lho com a criação de 47.319 
postos no mercado de traba-
lho, o melhor desempenho 
para este mês desde 2012, ano 
em que foram abertos mais de 
142,4 mil empregos com car-
teira assinada. Ao todo, no mês 
foram abertas 1.219.187 vagas, 
enquanto o número de demis-
sões foi de 1.171.868, reverten-
do o resultado negativo apu-
rado em junho, quando foram 
fechados mais de 600 postos 
formais de trabalho.

AVISO DE VENDA - 1º LEILÃO SFI
Edital de Leilão Público nº 1019/2018/CPA

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 24/08/2018 até 12/09/2018 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 Sandro de Oliveira, situado à Rodovia Br 316, Km 18, nº 
20- Bairro Almir Gabriel Marituba/PA, em horário comercial. O Edital estará disponível também 
a partir do dia 24/08/2018 no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/ximoveis. Os interessados 

às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O Leilão 
realizar-se-á no dia 12/09/2018, às 10 horas no Auditório da SR Norte Pará - Governador José 
Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, Belém/PA, na presença dos interessados ou seus 
procuradores que comparecerem no ato.
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