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Os dirigentes sindicais também 
farão intervenções acerca das 

videnciária, que, segundo seus 
entendimentos, cortam direitos 

balhadoras, além de prejudicar, 

ria por tempo de serviço. Eles 
também pretendem contestar 
as informações de que os níveis 
de desemprego despencaram 
e voltam a afirmar que há mais 
de 14 milhões de pessoas fora do 

mente 66 mil demissões contra 

tamento do comportamento da 
geração de postos de trabalho 
conforme dados do Cadastro 

pregados (Caged), do Ministério 

Sena também ressalta que, 

ve ligeira redução na queda do 
desemprego no Pará durante o 
mês de março, o que é mostrado 

Pará segue com saldo negativo

A lém da agitação dos dois 
turnos das eleições ge-
rais e a expectativa para 

o Círio de Nazaré, neste mês 
também se comemora o Dia das 
Crianças na próxima sexta-feira. 
Faltando dois dias para a data, 
as vendas de brinquedos ainda 
estão tímidas em Belém. Mas a 
expectativa é de um crescimen-
to neste ano entre 2 e 3% em rela-
ção a 2017, segundo o presidente 
do Sindicato dos Lojistas e Vare-
jistas de Belém (Sindilojas), Joy 
Colares. “Infelizmente a data vai 
cair na mesma época do Círio, 
mas como a comemoração tem 
a tradição de muito movimento 
a gente acredita que nos últimos 
dias esse movimento vai ser 
maior que o de hoje”, avaliou.

Havia muitas pessoas circu-
lando ontem no centro comer-
cial de Belém, mas poucas fa-
zendo compras. Gerente de uma 
loja, Lúcia Luz lamentou que as 
vendas não aumentaram na se-
mana da comemoração, mesmo 
com as estratégias dos lojistas. 
“Coloquei todos os brinquedos 
do estoque na entrada da loja, 
para atrair o público infantil, 
mas não teve jeito, o movimento 

não aumentou”. Segundo ela, to-
dos os comerciantes esperavam 
que o dia de ontem ficasse agita-
do; agora a expectativa é pelos 
próximos dois dias, com a data 
ainda mais próxima. 

O vendedor ambulante Aldo 
Corrêa também apontou que 
as vendas não estão aquecidas 
para o Dia das Crianças deste 
ano. Ele disse que o belenense 
tem a tendência de fazer suas 
compras em cima da hora e, por 
isso, os próximos dias serão os 
mais animados para os vende-
dores. “O comércio tá cheio de 
gente nesta semana, até mesmo 
porque é época de Círio, mas 
ninguém está comprando. Es-
tamos esperando esses últimos 
dois dias para avaliar”, contou. 

Gerente de uma loja que fica 
dentro de um shopping em Be-
lém, Marcelo Nunes explicou 
que a falta de clientes acontece 
normalmente em anos de elei-
ção, que distrai o comprador 
de outras datas. “O movimento 
está tímido, mas isso é normal. 
As pessoas deixam para ir às 
lojas nos últimos minutos. Mas 
estamos confiantes de que as 
vendas vão subir, principal-

mente pela quantidade de pes-
soas que vem à capital paraense 
aproveitar o Círio”, avaliou. 

consumidor
Uma das consumidoras que 

estavam garantindo a diversão 
dos filhos dentro da loja era 

Michele Souza, de 39 anos. Ela 
tem dois filhos, com idades en-
tre 2 e 5, e contou que sempre 
estabelece um orçamento para 
as compras de outubro. “A mais 
nova ainda não escolhe, mas o 
mais velho, sim. Como ele faz 
aniversário em algumas sema-

nas, vou comprar um presente 
simples, porque não tem como 
presentear duas vezes com 
brinquedos caros”. 

Michele sempre vai a essa 
loja quando quer agradar os fi-
lhos, mas neste ano delimitou 
o valor de R$ 100 por presente.

Vendas ainda estão tímidas
expectativa dos comerciantes é de a procura por brinquedos aumente nos próximos dois dias em belém

dia das crianças 

  Sindilojas: venda de presentes para o Dia das Crianças deve aumentar até 3% em Belém neste ano em relação a 2017
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A diversidade de produtos e 
serviços nos supermercados é o 
tema da 21ª SuperNorte - Con-
venção de Supermercados e 
Fornecedores da região Norte, 
que se inicia hoje, às 16h, e vai até 
sexta-feira, 12, no Hangar. Jorge 
Portugal, presidente da Associa-
ção Paraense de Supermerca-
dos (Aspas) - a criadora e organi-
zadora do evento -, afirma que o 
objetivo da convenção é debater, 
nos três dias de programação, o 
novo perfil dos supermercados 
no Brasil e as principais tendên-
cias de produtos e serviços.

A expectativa é de que 30 
mil pessoas participem da con-
venção, tanto como plateia das 
palestras quanto como nego-
ciadores e visitantes da Feira de 
Produtos, Serviços e Tecnolo-
gias. A feira não é voltada para 
o público comum e sim para o 
setor varejista.

SuperNorte 
será aberta 
hoje e segue 
até sexta

Segundo o último boletim 
da sazonalidade 2017/2018, 
divulgado ontem pelo Minis-
tério da Saúde, o Pará possui 
onze casos suspeitos de febre 
amarela. De 1º de julho de 2017 
a 30 de junho de 2018 foram 
notificados 52 casos no Esta-
do, sendo que 41 deles já foram 
descartados.

Em todo o País, foram confir-
mados 1.376 casos de febre ama-
rela e 483 óbitos. Ao todo, foram 
notificados, neste período, 7.518 
casos suspeitos, sendo que 5.364 
foram descartados e 778 conti-
nuam em investigação.

Desde maio deste ano, quan-
do foi divulgado o último bole-
tim, houve redução significativa 
do número de casos da doença 
no País. No entanto, a vigilância 
dos casos de febre amarela se 
manteve junto aos estados, não 
sendo observados novos surtos. 

Pará registra 
onze casos 
suspeitos de 
febre amarela


