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Enem com a cara do
governo: excludente

B

olsonaro disse que as provas do Enem começam a
ficar com a cara do governo. Tem razão, mas esqueçam as perguntas calcadas no conservadorismo: ainda
tem muita água para rolar antes de vermos questões sobre
criacionismo, a Redentora ou Terra plana.
O Enem está ficando a cara dos governos de direita ao
excluir, cada vez mais, os alunos que buscam acesso a uma
universidade de qualidade. Desde o golpe que derrubou
Dilma, em 2016, o número de inscrições confirmadas caiu
para menos da metade.
Desde o formato adotado em 2009, o número de inscrições era crescente: de 4,1 milhões naquele ano, atingiu
8,7 milhões em 2014; houve pequena queda em 2015
(7,8 milhões), indo para 8,6 milhões em 2016. Daí para
cá, ladeira abaixo (noves fora pequeno repique em 2020),
atingindo 4 milhões na edição de 2021.
Assim, em 5 anos, os governos fundamentalistas de
direita recuaram 12 anos.

Argentinos unidos
Os jornais conservadores brasileiros privaram de seus
leitores a informação de que a Frente de Izquierda y de
los Trabajadores – Unidad (FIT-U) foi o terceiro bloco
mais votado na Argentina, com quase 1,3 milhão de votos,
20% a mais que nas primárias. A FIT-U reúne partidos de
orientação trotskista.
Os jornalões preferiram se fixar nos votos obtidos pela
direita de cabelos desarrumados ao estilo Boris Johnson.

Fake
Muitas mensagens sensacionalistas destacam, na chamada,
adjetivos que não se concretizam na mensagem, tipo “fulana
humilha beltrano em debate”; quando se assiste ao vídeo,
vê-se que a humilhação se restringiu ao destaque dado com
objetivo de influenciar a leitura.
Na eleição na Argentina, a mídia conservadora seguiu o
mesmo tom: fala de derrota histórica do peronismo. O governo perdeu apenas 1 das 50 cadeiras que tinha em disputa
(pode perder mais 1) e a direita tradicional ganhou apenas 1
de 60 que detinha.
Além disso, a coalizão governista mostrou recuperação
em relação à surra que tomou nas primárias, indicando que
a pressão da vice Cristina Kirchner pode levar o presidente
Alberto Fernández para um caminho mais promissor.

Mil e uma noites
Feroz na cobrança à “ditadura” na Nicarágua, a mídia
brasileira vai, feliz e eufórica, cobrindo os preparativos
para a Copa do Mundo no Qatar, país sob controle de
uma dinastia desde 1825, no qual não há legislatura independente e os partidos políticos são proibidos.

Rápidas
Em webinário nesta quarta, o Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems
RJ) lançará o Observatório de Políticas de Saúde, que terá
boletins periódicos (cosemsrj.org.br/observatorio) e indicadores do SUS fluminense. A iniciativa reúne pesquisas
de instituições como Uerj, Iesc e UFRJ *** Começa nesta
quarta o II Congresso Internacional de Riscos e Seguros e
Logística da América Latina, realizado pelo Cist. Inscrições:
congressointernacionalcist.com.br *** “Desenvolvimento de
Consultores” é o treinamento online que o Ibef-RJ realizará
nestas quarta e sexta e dia 24, das 9h às 12h. “O trabalho de
consultoria requer habilidades e competências específicas. É
disso que este curso trata”, explica Luiz Affonso Romano.
Inscrições em agenda.ibefrio.org.br/curso/desenvolvimentode-consultores

A

atividade econômica brasileira teve
queda em setembro
deste ano, de acordo com
dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central
(BC). O Índice de Atividade
Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,27%
em setembro de 2021 em
relação ao mês anterior, de
acordo com os dados dessazonalizados
(ajustados
para o período), chegando
a 138,56 pontos. Na comparação com setembro de
2020, houve crescimento
de 1,52% (sem ajuste para
o período, já que a comparação é entre meses iguais).
No terceiro trimestre,
comparado com os três meses anteriores, houve queda
0,14%. Já na comparação
com o período de julho a
setembro, IBC-Br apresen-

tou crescimento de 3,91%.
No ano, foi registrada alta
de 5,88%. Em 12 meses
encerrados em setembro, o
indicador também ficou positivo, em 4,22%.
O índice é uma forma de
avaliar a evolução da atividade econômica brasileira
e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica
de juros, a Selic, definida
atualmente em 7,75% ao
ano. O IBC-Br incorpora
informações sobre o nível
de atividade dos três setores
da economia: a indústria, o
comércio e os serviços e a
agropecuária, além do volume de impostos. Entretanto, o indicador de atividade
oficial é o Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços produzidos no
país), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE). No
segundo trimestre deste
ano, último dado divulgado
pelo órgão, o PIB apresen-

tou caiu 0,1%. No primeiro
semestre, o PIB registrou
alta de 6,4% e em 12 meses,
acumulou alta de 1,8%.

Inflação no atacado

O

Índice Geral de
Preços - 10 (IGP10), medido pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV), registrou inflação de
1,19% em novembro. Em
outubro, o indicador havia
tido deflação (queda de preços) de 0,31%. A taxa de novembro deste ano ficou, no
entanto, abaixo dos 3,51% de
novembro de 2020. Com o
resultado, o IGP-10 acumula
inflação de 17,47%, no ano, e
de 19,78%, em 12 meses.
A alta outubro para novembro foi puxada princi-

palmente pelos preços no
atacado. O Índice de Preços
ao Produtor Amplo (IPA)
passou de uma deflação
de 0,77% em outubro para
uma inflação de 1,31% em
novembro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) também teve
alta ao subir de 0,53% em
outubro para 0,95% em
novembro. Entretanto, o
Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o
varejo, teve queda ao recuar
de 1,26% em outubro para
0,79% em novembro.

BC: País terá trabalho difícil com alta nos preços

A

autoridade monetária do país terá um
trabalho difícil e desafiador, em um cenário de
alta nos preços de alimentos,
combustíveis e de energia. A
afirmação foi feita nesta segunda-feira no IX Fórum Jurídico de Lisboa, em Lisboa,
pelo presidente do Banco
Central (BC), Roberto Campos Neto. Segundo ele, além
do problema de inflação interna, o Brasil está “impor-

tando inflação de outros países, o que torna o ambiente
ainda mais desafiador”. Campos Neto ressaltou que para
contornar essa situação, será
necessário, ao Brasil, buscar
o equilíbrio fiscal, além de
“passar a mensagem de que
o país tem condições de ter
um crescimento sustentável
mais alto”.
Disse que, em parte, a
inflação que vem sendo registrada em diversos países

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 014/2021 e 015/2021. Datas: 08 e 15 de dezembro
de 2021, às 13 horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro
Oficial: Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos
conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A Prefeitura
Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão
de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que
se encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de
Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio,
situado à Rua Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí,
em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais
CNPJ/ME nº 42.415.810.0001-59
Convocação - AGE: Convocamos os acionistas para a AGE, à Av. Brasil, nº
42.301, Bairro Campo Grande/RJ, CEP: 23.078-002, a ser realizada no dia
25/11/2021, às 9h na sede, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem: (i) eleger
os membros da diretoria; (ii) definir a remuneração dos membros da diretoria; (iii)
ratificar os atos praticados pelos membros da diretoria até a presente data; (iv) a
alteração do objeto social e consolidação do Estatuto Social da Cia.; e (v) Outros
assuntos de interesse da Cia. Os Acionistas poderão ser representados por terceiros que compareçam com o regular instrumento de procuração. RJ, 16/11/2021.
João Alberto Machado Alves - Diretor Presidente

está relacionada à “maior
injeção fiscal da história
mundial, de US$ 9 trilhões,
segundo informou na semana passada o Fundo Monetário Internacional (FMI),
sendo que US$ 4,5 trilhões
foram em transferências diretas. Pensando que o PIB
mundial está entre US$ 84
[trilhões] e 85 trilhões, estamos falando de 10% de
injeção fiscal em um espaço de tempo relativamente

pequeno. Algo que nunca
tínhamos visto”. Na visão do presidente do BC,
como consequência essas
transferências resultaram
em aumento no consumo
de bens em várias localidades. “Vemos uma correlação disso com o aumento
de preços nos países que
tiveram mais ajuda. Em
um primeiro momento,
com a alimentação em domicílio subindo muito”.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS, movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IDA SCARSELLI em face de
JERÔNIMO FREITAS DE OLIVEIRA e OUTRA, processo
nº 0017440-76.2015.8.19.0002, na forma abaixo:
A Dra. LETÍCIA DE OLIVEIRA PEÇANHA, Juíza da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a JERÔNIMO FREITAS DE
OLIVEIRA e LAVÍNIA PIMENTEL OLIVEIRA, que em 26/11/21, às
12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on
line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes
no dia 29/11/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer,
na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no
18º RGI, matrícula nº 9699 A, Rua Luiz Leopoldo Fernandes
Pinheiro nº 587 loja 102 com sobreloja – Centro – Niterói - RJ,
avaliado as fls. 490 em 19/7/21, por R$ 120.000,00. Condições
Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do
leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na sede
do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública,
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e
passado nesta cidade, em 25/10/21. Eu, José Manuel Moreira,
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. LETÍCIA
DE OLIVEIRA PEÇANHA, Juíza de Direito.
CRUZADA DO MENOR
CNPJ/ME nº 33.709.171/0001-43 / Matrícula nº 4.898
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De acordo com o art. 16º do Estatuto da Associação, ficam convidados os
senhores associados da CRUZADA DO MENOR para a Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 24 de Novembro de 2021,
em primeira convocação, às 09:00 horas, com a presença de, pelo
menos, 2/3 (dois terços) dos associados, e, em segunda convocação,
às 09:30 horas, com qualquer número de associados. A Assembleia
será realizada de forma digital, por meio da plataforma Google Meets
através do link https://meet.google.com/thv-wtav-rem deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) Novo Estatuto da Rede Cruzada; (ii) Mudança
de endereço da sede administrativa e alteração do Nome Empresarial
para Rede Cruzada; e (iii) Auditoria contábil 2020; (iv) Projeção de
fechamento para 2021; (v) Premissas e estimativas do orçamento 2022;
e (vi) Assuntos gerais de interesse da Associação. Atenciosamente,
Rodrigo Capistrano
Presidente

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINISMOS,
FERRAGENS, TINTAS, LOUÇAS, VIDROS E MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO A VAREJO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 33.531.658/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS
Em conformidade com o disposto no Estatuto, ficam convocados todos os
associados no exercício dos seus direitos sindicais e quites com a tesouraria
para eleições dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho
Fiscal e dos representantes no Conselho de Representantes da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, para
mandato de 05 de abril de 2022 a 04 de abril de 2026, a realizar-se no dia
18 de janeiro de 2022, em primeira convocação, às 9h, com a presença de
50% dos associados aptos a votar e, em segunda convocação, às 10h, com
qualquer número de associados aptos a votar, na Av. Graça Aranha, 19 - sala
1102 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. Os trabalhos eleitorais terão duração mínima
de 04 (quatro)horas, a partir da respectiva convocação válida. No caso de
empate, nova eleição se realizará, no dia 21 de janeiro de 2022, limitado às
chapas concorrentes, no mesmo local e horários acima estabelecidos. Será
de quinze dias o prazo para registro de chapas, contados da publicação deste
edital. O requerimento do registro de chapa deverá ser entregue na secretaria
do Sindicato, a qual funcionará, de segunda a sexta-feira, no horário de 10h
às 16h, em 2 (duas) vias, acompanhado dos documentos comprobatórios do
atendimento às exigências legais, bem como daquelas previstas no Estatuto,
dirigido ao Presidente da Entidade e assinado por integrante da chapa. A
impugnação de chapa ou de candidato poderá ser feita até o quinto dia seguinte
ao da publicação do Edital de Divulgação de Chapas Registradas. Rio de
Janeiro, 17 de novembro de 2021. A.) José Moreira dos Santos - Presidente.

