
4 gerais Belém, quinta-feira, 26 de setemBro de 2019

O mercado de trabalho 
formal do Pará voltou a 
fechar o mês com saldo 

positivo, registrando em agosto 
a geração de 6.111 novos empre-
gos celetistas. O saldo é decor-
rente de 28.637 contratações e 
22.526 desligamentos. Esse é um 
dos melhores resultados para o 
mês de agosto no Estado em oito 
anos, desde 2011, quando foram 
criadas 6.663 vagas formais, 
segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgado ontem pela 
Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho do Ministé-
rio da Economia.

O melhor resultado neste perí-

odo foi, justamente, o de agosto do 
ano passado, quando o Estado re-
gistrou saldo positivo de 6.237 no-
vos postos de trabalho. Já na análi-
se mensal, o resultado positivo de 
agosto é 0,31% superior ao estoque 
de julho e repete o desempenho dos 
três meses anteriores (maio, +2.549 
postos de trabalho; junho, +1.137; e 
agosto, +2.998), que interromperam 
dois meses consecutivos de perdas 
(abril, -4.116; e março, -25). 

Com mais esse saldo mensal, 
o mercado formal do Estado en-
cerrou os primeiros oito meses 
de 2019 com a geração de 6.828 
empregos celetistas – 187.613 ad-
missões e 180.785 desligamen-
tos. Nos últimos 12 meses (entre 
agosto de 2018 e agosto de 2019), 
a economia paraense voltou a 
acumular, depois de três anos, 

Pará cria 6,1 mil empregos
Números do caged revelam um dos melhores resultados obtidos No mês de agosto desde 2011

celetistas

mais contratações (277.237) do 
que demissões (269.632): 7.695.

Ao todo, 25 das 27 Unidades 
da Federação alcançaram va-
riação positiva em agosto. Os 
maiores saldos foram registra-
dos em São Paulo (33.298 pos-
tos, 0,27% de variação positiva), 
Rio de Janeiro (11.810, 0,36%) e 
Pernambuco (10.431, 0,85%). Já 
os resultados negativos foram os 
do Rio Grande do Sul, onde fo-
ram fechadas 1.988 vagas; e Ser-
gipe, , com 625 postos a menos. 
Todas as cinco regiões apresen-
taram saldo de emprego posi-
tivo em agosto: Sudeste (51.382 
postos, com variação positiva 
de 0,25%); Nordeste (34.697, 
0,55%); Sul (13.267, 0,18%); Cen-
tro-Oeste (11.431, 0,35%) e Norte 
(10.610, 0,59%).

  Número de empregos formais tendo crescido paulatinamente no Estado
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THiagO ViLariNs 
Da SucurSal De BraSÍlIa

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BANNACH- PA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Mu-
nicipal de Bannach – PA, nomeado através da portaria nº 
022/2019-GPM-BA, avisa aos interessados e participantes 
da Concorrencia Nº001/2019, tendo como objeto: Cons-
trução de 12 (doze) pontes de concreto armado, zona 
rural do Município de Bannach – PA, conforme Convenio 
nº004/2019 – SETRAN, que no item 2.1 da planilha orça-
mentaria, onde - se ler: R$132,03, ler –se a: R$98.966,40. 
Bannach – PA, 25 de setembro de 2019. Nyerlen de Araújo e 
Silva. Presidente da CPL - Portaria nº022/2019

Mineração Buritirama S/A – CNPJ/ME nº 27.121.672/0002-92
Torna público que solicitou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA, por meio 
do Processo nº 2019/0000027879 de 08/07/2019, Licença de Operação para transporte de minério entre suas unidades 
extração, beneficiamento e armazenamento de minério, situadas no município de Marabá/PA.


