
8 gerais Belém, terça-feira, 15 de junho de 2021

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM BELÉM, PA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, em obra 
ou a construir localizado na Travessa Padre Eutíquio entre a Av Conselheiro Furtado e Rua 
dos Caripunas, Batista Campos, no município de Belém, PA. Deverá possuir documentação 
regularizada junto aos Órgãos Públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, no máximo, 
possuir área de aproximadamente 1.300 m², com pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente 
em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários 
e área de estacionamento para o mínimo de 20 veículos ou o que for exigido na legislação do 
município, o que for maior. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer às 
normas de acessibilidade, à legislação do município referente ao uso do solo quanto a recuos, 
taxa de ocupação do terreno, vagas de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os 
interessados deverão encaminhar carta proposta assinada contendo os dados para contato, 
endereço completo do imóvel, área construída em m², preço da locação por m² da área 
construída e preço mensal da locação, anexando plantas baixas com as respectivas áreas, 
cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias e mapa de localização comprovando que 
o imóvel ofertado se encontra dentro do raio de abrangência desta publicação e a manifestação 
sobre ser ou não responsável por execução de obra se houver necessidade de adaptação no 
imóvel. Caso isso ocorra, poderá ser solicitado nosso Caderno de Especificações Técnicas 
através do endereço eletrônico ceogi04@caixa.gov.br. Os documentos devem ser enviados 
via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 
Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br  
(se forem digitais e respeitando o tamanho máximo de 10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Passado o Dia dos Namo-
rados, os lojistas já estão 
na expectativa para as 

vendas de verão. Nas lojas, al-
guns produtos começam a ser 
priorizados, especialmente 
aqueles de moda praia, como 
biquínis, sungas e saídas de 
banho. 

“O movimento está melhor 
do que o esperado, diante de 
tudo que estamos passando. 
Deu uma levantada nova-
mente no comércio. Nós apos-
tamos realmente em moda 
praia, fizemos compras para 
este setor e estamos realizan-
do bastante promoções”, afir-
ma Stefane Santos, 31, gerente 
de uma loja de roupas no cen-
tro do comércio de Belém.

Com vitrines chamativas e 
promoções, as vendas já são 
melhores em relação à 2020, 
de acordo com os lojistas, 
mesmo a 15 dias do início do 
período de viagens. “De ju-
nho de 2020 para junho desse 
ano, as nossas vendas já cres-
ceram cerca de 20%. Estáva-
mos com bastante medo, bem 
apreensivos de que esse mês 
fosse ruim como foi no ano 
passado, mas já estamos su-
perando. No começo do mês 

o movimento ainda estava em 
baixa, mas de uns dias para 
cá começou a melhorar sig-
nificativamente, já superando 
as vendas de todo o mês de 
junho de 2020”, relata Stefane.

As mulheres costumam 
estar mais no controle da lis-
ta de compras para o verão. 
Josynelma Pinho, de 24 anos, 
estava em busca de uma peça 
para estrear no próximo fim 
de semana, em Mosqueiro, 
para onde vai com a família. 
“Como serão só dois dias, o 
sábado e domingo, a gente vai 
para Mosqueiro que é aqui 
perto. Vamos aproveitar um 
pouquinho o mês de julho”, 
declara.

Com o maiô reservado, 
ela aproveitou para comprar 
também as peças do sobri-
nho, da mãe, do pai e da irmã. 
“Sempre sou eu que escolho a 
maioria das roupas que eles 
vão usar nessas ocasiões”.

TrOCas
O Dia dos Namorados mo-

vimentou o comércio nesta 
segunda-feira pela última vez. 
Ontem, muita gente foi aos 
shoppings da cidade para tro-

car os presentes recebidos no 
sábado, dando chance para 
os vendedores fazerem novas 
vendas. 

“A gente acaba chamando 
de oportunidade, porque a 
troca é uma segunda venda 
para nós, e no Dia dos Namo-
rados não é diferente”, afir-
mou Karyny Sampaio, que 
trabalha em um shopping de 
Belém há 14 anos. 

A manicure Alessandra 
Cardoso, 23 anos, não acer-
tou o presente do namorado 
William Silva, de 26. Por isso, 
ambos aproveitaram o dia 
para ir até uma loja de cal-
çados fazer a troca. “Ganhei 
uma sandália, mas não gostei 
da alça, aí só vim trocar o mo-
delo mesmo”, afirmou ele.

O fluxo na loja de calçados 
foi intenso durante todo o dia. 
Segundo a gerente do esta-
belecimento, Carlenir Sou-
za, Alessandra foi exceção, 
porque o homem costuma 
errar mais na hora da esco-
lha do presente. “A maioria é 
mulher que troca mesmo, e é 
ótimo depois da data de fluxo, 
porque é o que faz nós rever-
termos a venda em um valor 
maior”, finalizou.

Expectativa para o verão
lojistas reforçam os estoques e ampliam a oferta de itens de moda praia. Clientes já estão apareCendo. 

Faturando

  Biquínis, maiôs, sungas e outros itens já ganharam destaque nas lojas 
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  Namorados aproveitaram o dia para trocar presentes que não agradaram
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