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U
ma pesquisa realizada 
pelo Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados (Caged), 

estratificada pela Confe-
deração Nacional de Saúde 
(CNS), aponta que o Pará, no 
ano passado, foi o estado 
que mais gerou empregos 
na área da saúde na região 
Norte. No total, foram cria-
das 1.619 novas vagas no 
território paraense, contra 
as 264 oportunidades aber-
tas no Amazonas, segundo 
colocado na lista.

De acordo com o presi-
dente da CNS, Breno Mon-
teiro, o crescimento dos nú-
meros no Pará é reflexo da 
melhoria na economia bra-
sileira. O estudo mostrou 

que, no acumulado do ano 
(entre janeiro e dezembro), 
os empregos gerados pelos 
segmentos da saúde corres-
poderam a um percentual 

de 16,8% dos novos postos 
de trabalho formais criados 
em todo o Brasil durante o 
período. “O território na-
cional inteiro tem experi-
mentado o crescimento nas 
contratações de saúde, não 
é só o Pará, mas, na região 

Os números 
são bem mais 
expressivos do 
que o do segundo 
colocado, o 
Amazonas, que 
gerou 264 vagas

Pará é o 
que mais 
empregou 

REGIÃO NORTE

NÚMEROS - De acordo com pesquisa do Caged, 
Estado criou 1.619 vagas no setor de saúde

Norte, com certeza temos 
caminhado de maneira 
mais acelerada que outros 
estados”, explicou.

Monteiro disse que a 
expectativa para o ano de 
2019 é ampliar o número de 
postos de trabalho ofereci-
dos na área em cerca de 4%. 
Ou seja, chegaria próximo a 
1.700 vagas no Pará ao lon-
go do ano. “Na área da saú-
de temos uma característica 
diferente, que o número de 
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Segundo  a CNS, a expectativa é de aumentar o número de postos de trabalho no setor em 
4%  durante o ano de 2019

DA REDAÇÃO

empregos não garante uma 
melhoria na área. Mesmo 
assim, acabamos contratan-
do mais profissionais em 
2018 e, em Belém, vemos 
várias unidades hospitala-
res crescendo. Isso mostra 
a importância do setor para 
recuperação da economia”, 
garantiu.

No ranking geral, o Pará 
ficou em décimo segundo 
lugar. São Paulo foi o esta-
do com o maior número de FONTE: CAGED

Estados do 
Norte que mais 
empregaram

 Pará  1.619
 Amazonas  264
 Rondônia  244
 Tocantins 233
 Amapá  125
 Roraima  43
 Acre  -119

vagas criadas em 2018 no 
setor da saúde - um total 
de 25.608. O estudo ainda 
apontou que o saldo posi-
tivo dos postos de trabalho 
na área foi 34 vezes maior 
do que o saldo de todos os 
segmentos que compõem 
a Indústria de Transfor-
mação (2.610); cinco vezes 
maior que a da Construção 
Civil (17.957); e 27 vezes 
maior do que da Agricultu-
ra (3.245).

Justiça do Trabalho  
arrecada R$ 9 bilhões

Em meio à polêmica 
sobre a possibilidade 
de sua extinção, a Jus-
tiça do Trabalho arre-
cadou para os cofres 
públicos da União R$ 
9.034.212.083,06 de ja-
neiro a dezembro de 
2018. O montante repre-
senta a soma das custas 
e emolumentos inciden-
tes sobre os processos 
e multas aplicadas pela 
fiscalização do trabalho, 

além de contribuições 
previdenciárias e Impos-
to de Renda devidos por 
condenações fixadas pe-
lo Judiciário Trabalhista.

As informações fo-
ram divulgadas pela Se-
cretaria de Comunica-
ção Social do Tribunal 
Superior do Trabalho, 
com base em dados reu-
nidos pela Corregedoria-
Geral do TST.

O maior impacto na 
arrecadação refere-se às 
contribuições previden-

ciárias, que alcançam R$ 
8.165.150.322,34, segui-
das das custas processu-
ais (R$ 430.882.493,91) e 
do Imposto de Renda (R$ 
418.970.494,49).

Magistrados desta-
cam que esses valores 
tornam-se ainda “mais 
significativos se consi-
derado que a arrecada-
ção de tributos e outras 
receitas federais não 
constitui a principal ati-
vidade da Justiça do Tra-
balho”.

UNIÃO

SÃO PAULO
Agência Estado

ECONOMIA CRIA  
304 MIL EMPREGOS 

A economia dos Estados 
Unidos criou 304 mil 
empregos em janeiro, 
informou ontem o De-
partamento do Trabalho 
do país em seu relatório 
mensal de empregos, 
conhecido como payroll, 
muito acima da projeção 
de analistas consultados 
pelo Wall Street Journal, 
de 170 mil novos postos.
O dado de dezembro foi 
revisado para baixo, de 312 
mil para 222 mil. O dado de 
novembro também sofreu 
revisão, passando de 176 
mil para 196 mil vagas 
geradas. A taxa de desem-
prego subiu ligeiramente, 
de 3,9% em dezembro pa-
ra 4,0% no mês passado.
A paralisação parcial do 
governo americano, que 
se estendeu de 22 de 
dezembro a 25 de janeiro, 
afetou os dados de duas 

EUA

WASHINGTON
Agência Estado formas, segundo o governo 

americano: como os 800 mil 
servidores públicos federais 
afetados receberam retro-
ativamente os vencimentos 
não pagos durante o shut-
down, eles foram contados 
como integrantes das folhas 
de pagamento de empre-
gadores - o setor público 
federal gerou mil postos de 
trabalho em janeiro. 
Por outro lado, como boa 
parte desses funcionários 
públicos não compareceram 
ao trabalho durante a sema-
na de coleta das informa-
ções para o relatório, muitos 
foram contabilizados como 
temporariamente desliga-
dos. Isso fez com que a taxa 
de desemprego subisse ao 
maior patamar desde junho 
de 2018. Funcionários públi-
cos que trabalharam sem re-
ceber foram contabilizados 
como empregados.
O salário médio por hora dos 
trabalhadores subiu 0,11% 
(+US$ 0,03) na comparação 
mensal e 3,2% na compara-
ção anual de janeiro

Projeção  do Wall 
Street  Journal era 

de 170 mil novos 
empregos, abaixo 

do alcançado

A Justiça aceitou, na tarde 
de ontem, o pedido do Ae-

roporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas 

(SP), para adiar a primeira 
assembleia de credores, 

que deve votar o plano de 
recuperação judicial da 

estrutura. Em janeiro, o G1 
informou que o encontro 

estava marcado para o 
dia 12 de fevereiro. Com a 
mudança, a nova data foi 

agendada para 16 de maio. 
A votação e aprovação da 

proposta são apontadas 
pela concessionária Aero-

portos Brasil como a so-
lução para a dívida de R$ 

2,88 bilhões do complexo. 
As informações são do G1.

A legislação prevê que seja 
convocada também uma 
segunda chamada da as-
sembleia, caso a primeira 

não tenha o número exigi-
do de credores presentes. 
Anteriormente, a segunda 
data estava marcada para 

26 de fevereiro e, com o 
adiamento, ela passou pa-

ra 30 de maio, de acordo 
com a decisão. O aeropor-
to é o primeiro do Brasil a 

pedir recuperação judicial.
O pedido de Viracopos 

para adiar a assembleia foi 
feito à juíza Thaís Miglio-

rança Munhoz, da 8ª Vara 
Cível de Campinas, que é a 
responsável pela recupe-

ração judicial do aeroporto. 
Na justificativa para solici-

tar a mudança de data, a 
concessionária aponta que 
ainda não foi possível che-

gar a um consenso.

Justiça adia 
data de  

assembleia

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal da Universidade 
Federal do Pará torna público que estão abertas, no período de 

para preenchimento de vaga de Professor Substituto, para a Escola de 

Língua Estrangeira –Inglês. Do Campus Universitário de Altamira, para o 
tema: Sociologia da Educação. Do Campus Universitário de Castanhal, 
para o tema: Língua Espanhola. 
O Edital está disponível na página da PROGEP: www.progep.ufpa.br.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2019
Raimundo da Costa Almeida 

Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal em exercício

AVISO DE EDITAL
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MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal da Universidade 
Federal do Pará torna público que estão abertas, no período de 
04/02/2019 a 04/04/2019, as inscrições ao Concurso Público para 
preenchimento de vagas de Professor Efetivo com titulação de Doutor, 
para o Magistério Superior do Instituto de Geociências, para o tema: 
Meteorologia Dinâmica. Do Campus Universitário de Castanhal, para 
os temas: Língua Espanhola; Educação Física Adaptada, Educação 
Física Com cuidados Especiais e Estágio Supervisionado. Do Campus 
Universitário de Tocantins – Cametá, para o tema: Língua Inglesa. 
O Edital está disponível na página do CEPS: www.ceps.ufpa.br.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2019
Raimundo da Costa Almeida 
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