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BELÉM, SÁBADO, 9 DE JULHO DE 2016

 in� ação o� cial medida na 
Região Metropolitana de Be-
lém (RMB) no mês de junho 

pelo Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) apresentou 
variação de 0,52% e � cou 0,08 
ponto percentual abaixo da taxa 
de 0,60% registrada no último 
mês de maio, segundo os dados 
divulgados ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatís-
tica (IBGE). 

Em relação aos meses de ju-
nho, foi o terceiro maior índice 
desde o começo da série his-
tórica, iniciada em 2000, atrás 
dos resultados do ano passado 
(1,02%) e de 2011 (0,56%).

Na comparação com as 12 
demais regiões metropolitanas 
pesquisadas, Belém registrou a 
segunda maior variação in� a-
cionária entre 31 de maio a 29 
de junho. Na primeira posição 
� cou Belo Horizonte, com va-
riação de 0,66% em junho. Já 
Porto Alegre, Curitiba e Brasília 
apontaram os menores índices: 

-0,02%, 0,09% e 0,11%, respecti-
vamente. Em todo o País, o IPCA 
de junho variou 0,35%, � cando 
menos da metade da taxa de 
0,78% de maio.

No acumulado dos últimos 12 
meses, o IPCA da Grande Belém em 
junho também apresentou recuo 
em relação ao mês imediatamente 
anterior, mas continua encostado 
na casa de dois dígitos, com índice 
de 9,17% (em maio foi 9,71%). 

Mesmo com a redução, o índi-
ce acumulado é o quarto maior do 
País no período, atrás de Fortaleza 
(10,37%), Porto Alegre (9,67%) e Goi-
ânia (9,29%). O mesmo acontece 
com a análise corrida dos primei-
ros seis meses de 2016. Belém apon-
ta inflação de 4,82%, enquanto For-
taleza (5,41%), Porto Alegre (5,14%) e 
Belo Horizonte (4,90%) surgem com 
variações maiores. Os respectivos 
índices nacionais foram de 8,84% e 
de 4,42%.

Preços - Segundo o IBGE, sete 
dos nove grupos investigados na 
RMB apresentaram alta de pre-

ços. O de Alimentos e bebidas, que 
representa o maior peso na conta 
das famílias belenenses (35,73%), 
teve alta de 0,44% em junho, com 
variação nos preços de 0,40% na 
alimentação no domicílio e de 
0,59% na alimentação fora de 
casa. No acumulado do ano, essas 
variações chegam a 8,91%, 10,59% 
e 3,20%, respectivamente.

Neste grupo estão sete dos 15 
subitens que mais subiram os va-
lores na RMB no mês: laranja-pera 
(61,23%), feijão-carioca (35,99%), 
tempero misto (12,79%), mantei-
ga (10,79%), feijão-preto (8,89%), 
atomatado (6,14%) e arroz (4,30%). 
Os produtos desse grupo tam-
bém lideram as altas ao longo do 
primeiro semestre de 2016 e dos 
últimos 12 meses, com destaque 
para o feijão carioca, com aumen-
to nos preços de 92,73% no ano e 
de 113,03% na comparação com 
junho de 2015. A laranja-pera sur-
ge na sequência em Belém, com 
variações de 76,88% e 84,42%, res-
pectivamente.
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ÍNDICE FECHA JUNHO EM 0,52%, ABAIXO DE 0,60% REGISTRADO EM MAIO

IPCA: INFLAÇÃO OFICIAL
DESACELERA EM BELÉM

Edital de Leilão Público nº 1032/2016/CPA-BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis 
- GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo 
de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), 
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, discriminados 
no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante 
o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 30/06/2016 até 
20/07/2016 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em no Estado do PARÁ, na Gerência 
de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BE localizada à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 
1º andar, bairro São Braz, Belém/PA e no escritório do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à Rodovia 
BR 316, km 18, nº 20, Bairro Almir Gabriel, Marituba/PA. O Edital estará disponível também a partir do 
dia 30/06/2016 no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, página habitação, procurar imóveis à venda, 
concorrências e leilões ou no endereço eletrônico www1.caixa.gov.br/Simov/busca-licitacoes.asp? 
sltTipoBusca=licitacoes 
do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. 
O Leilão realizar-se-á no dia 20/07/2016, às 10:00 horas (horário local), no auditório da CAIXA localizado 
à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar -São Braz, Belém/PA, na presença dos interessados 
ou seus procuradores que comparecerem no ato.

Gerente de Filial da GILIE/BE
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