
A geração de empregos no mês
de outubro em Pernambuco apre-
sentou números positivos. De
acordo com os dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), divulgados on-
tem pelo Ministério da Econo-
mia, o saldo de vagas de trabalho
com carteira assinada no Estado
foi de 13.016. Ao todo, foram
39.364 admissões e 26.636 desli-
gamentos, o que gerou o saldo po-
sitivo. Ainda assim, no acumula-
do do ano (dados com ajustes de
janeiro a outubro), Pernambuco
está com saldo negativo de 16.092
postos de trabalho.

Ao comparar outubro deste ano
com outubro do ano passado (que
teve saldo positivo de 5,1 mil pos-
tos de trabalho), as contratações
mais que dobraram no Estado,
mesmo com a pandemia da Co-
vid-19. O melhor resultado no
mês passado na Região Metropo-
litana e no Estado foi o do Recife,
que teve saldo positivo de 5.126
postos de trabalho. Além do Re-
cife, as cinco cidades que tiveram
melhor desempenho em admis-
sões, em outubro, foram Caruaru
(1.045), Olinda (838), Jaboatão
(833), Cabo de Santo Agostinho
(720) e Paulista (637).

Os setores que mais contrata-
ram, em geração de saldos posi-
tivos, foram serviços (5.748), co-
mércio (3.157), indústria (3.009)
e construção (1.265). “A boa no-
tícia é que o setor de serviços,
que tinha sido tão impactado
com a pandemia, voltou a con-
tratar. Espero que todos possam
continuar se protegendo, usando
as máscaras e o álcool em gel, la-
vando as mãos e cuidando uns
dos outros”, declarou o secretá-
rio do Trabalho, Emprego e Qua-
lificação de Pernambuco, Alberes
Lopes. 

No Brasil, o mercado de traba-
lho registrou a abertura líquida
(contratações menos desliga-
mentos) de 394.989 vagas em ou-
tubro, o quarto saldo consecutivo
no azul. Todavia, no acumulado
de 2020, o saldo é negativo, de
171.139 vagas. O País vem abrindo
vagas em número cada vez maior
após o corte aproximado de 1,6
milhão de postos de março a ju-
nho. Em julho, foram 139 mil pos-
tos abertos; em agosto, 244 mil e
em setembro, 313 mil.

No mês passado, o melhor de-
sempenho foi de serviços (com
156 mil vagas abertas), seguido por
comércio (115 mil), indústria (86
mil) e construção (32 mil). Por
outro lado, a agricultura fechou
vagas (menos 120 postos).
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Sinais monetários: 
de fora e de dentro
No ambiente de uma análise de conjuntura, com viés
macroeconômico, os sinais emitidos pelas autoridades
monetárias têm um enorme significado. De fato, esta semana
que se encerra trouxe aos mercados algumas sinalizações
importantes, tanto pelo que se observa fora do contexto da
economia brasileira, como pelo que se pode extrair daqui de
dentro.
O momento pelo qual passa o ambiente externo está muito
atrelado aos movimentos políticos nos EUA. Numa semana de
ratificações da vitória de Biden nos colégios eleitorais
"questionados" por Trump, divulgação de  nomes que comporão
a nova equipe de governo e a sinalização para início da transição,

os mercados reagiram muito bem.
Mais animador ainda foi o
anúncio do nome de uma
"dovish" para executar a política
econômica como secretária do
Tesouro: a ex-presidente do
Reserve Federal, Janet Yellen.
Vale dizer que esse anglicismo é
uma expressão de mercado para

quem tem a postura de uma política  menos austera, que foca
numa taxa de juros menor. Ao contrário da postura 'hawkish",
que prega mais rigor na condução da política econômica. Na
combinação entre o ideário dos democratas e o combate aos
efeitos da pandemia, a escolha por Janet Yellen reúne
capacidade técnica e sintonia com o que o mercado aponta para
esse momento de recuperação.
Na verdade, esse clima de euforia corrobora um sinal, na forma
de um plano mais ousado e ambicioso, no qual os democratas
reafirmam suas intenções de por em prática uma recuperação
sustentável da economia dos EUA e daí tentar trazer a reboque
os parceiros comerciais ali(nh)ados. Parece se tratar de um
propósito bem determinado, mesmo que essa opção possa
permitir algum nível tolerável de inflação interna.
É fato, porém, que esse clima animador que se vê lá fora ainda
não contagiou plenamente o ambiente econômico interno.
Sequer houve o reconhecimento da vitória de Biden, da parte do
governo brasileiro, numa postura diplomática politicamente
deselegante e comercialmente comprometedora. A isso,  somam-
se ainda as incertezas que decorrem de uma política econômica
sem resultados concretos.
Noutras palavras, os momentos que explicam algumas
expectativas favoráveis têm sido muito mais por decorrência
daqueles movimentos externos. Pouco ou nada tem a ver com
aspectos mais concretos, que venham sinalizar a favor dos
esforços pelo equilíbrio fiscal, este sim o que se pode chamar de
"nó górdio" da economia brasileira.
Enquanto esse impasse fiscal se apresenta ainda como insolúvel,
os "fantasmas" aparecem ocasionalmente em cena. Não bastasse
a reversão das expectativas inflacionárias com a alta do IPCA,
incendiada pelo preocupante aumento nos preços dos
alimentos, vem a público o ministro Guedes alarmar o mercado
com insinuações de "hiperinflação à vista". Talvez sua tática
tenha sido um mero sinal de alerta pela inércia das refornas
fiscal e administrativa. No entanto, pela improbalidade desse
risco, trata-se de uma forma de postura que só serve para
inflamar o mercado, no sentido de jogar na lona as frágeis
expectativas que se revelam favoráveis.
A economia brasileira patina em terreno que requer firmeza. Não
há como desconsiderar esse momento, que carece de equilíbrio e
passos seguros. Está na hora de enxergar os sinais e ousar.
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Regime Diferenciado de Contratações – RDC nº 01/2020
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco campus  

Garanhuns, situado na Rua Padre Agobar Valença, s/n – Bairro Severiano Moraes Filho 
– Garanhuns – PE, por intermédio de seu Diretor-geral, torna público o RDC nº 01/2020. 
UASG: 151910. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para execução de obras 
de construção das quadras de areia, pavimentação intertravada, paisagismo e  
iluminação externa do Campus Garanhuns, do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco conforme informações abaixo:
Abertura para envio das propostas: 27/11/2020, Horário: 09:00h (Horário de Brasília)
Abertura da sessão pública: 21/12/2020, às 09:00h (Horário de Brasília).
Sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br; Demais informações Comissão Especial de 
Licitação do campus Garanhuns: licitacoes@garanhuns.ifpe.edu.br.

José Roberto Amaral Nascimento
Diretor-geral do IFPE – campus Garanhuns

AVISO DE LICITAÇÃO
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Campus Garanhuns
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EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Regime Diferenciado de Contratações – RDC nº 02/2020
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco campus  

Garanhuns, situado na Rua Padre Agobar Valença, s/n – Bairro Severiano Moraes Filho 
– Garanhuns – PE, por intermédio de seu Diretor-geral, torna público o RDC nº 02/2020. 
UASG: 151910. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para execução de obras 
de construção de Usina Solar do Campus Garanhuns, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco conforme informações abaixo:
Abertura para envio das propostas: 27/11/2020, Horário: 09:00h (Horário de Brasília)
Abertura da sessão pública: 22/12/2020, às 09:00h (Horário de Brasília).
Sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br; Demais informações Comissão Especial de 
Licitação do campus Garanhuns: licitacoes@garanhuns.ifpe.edu.br

José Roberto Amaral Nascimento
Diretor-geral do IFPE – campus Garanhuns

AVISO DE LICITAÇÃO

PERNAMBUCO
Campus Garanhuns

INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

Esse clima animador 
que se vê lá fora 
ainda não contagiou
plenamente o ambiente 
econômico interno

PREFEITURA
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Tomada de Preços nº 015/BARF/2020
O Ordenador de Despesas da BARF torna público que, no dia 15 de dezembro de 2020, às 14h 
(horário de Brasília-DF), no endereço: Av. Maria Irene, s/nº - Jordão, Recife/PE, na Seção de 
Licitações da Base Aérea de Recife, serão recebidos os envelopes de Habilitação e Propostas de 
preços, referentes à TOMADA DE PREÇOS nº 015/BARF/2020, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para reforma da Unidade de Internação 2 (UI-2) do Hospital de Aeronáutica 
de Recife (HARF), incluindo fornecimento de material, bem como mão-de-obra especializada. O 
Edital e seus anexos estão disponível no site www.gov.br/compras/pt-br.

MARCELO FERREIRA PASCOAL Maj Int
Ordenador de Despesas Delegado
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Pernambuco
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novas vagas


