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Termina prazo para pagar a taxa
do Enem e confirmar a inscrição
Divulgação

Ao todo, mais de 9 milhões de
estudantes se inscreveram para as provas
que acontecem nos dias 5 e 6 de novembro

O

ntem foi o último
dia para que candidatos ao Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) pagassem
a taxa de R$ 68 para garantir
a participação nas provas.
O prazo para que isso fosse
feito era até as 21h30, no horário de Brasília. Ao todo,
mais de 9,2 milhões se inscreveram para as provas e
desses, cerca de 2,7 milhões
devem pagar a taxa. Os demais são isentos.
Estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas e candidatos
de baixa renda que sinalizaram essa condição durante a inscrição estão isentos. O pagamento, que até o
ano passado só podia ser
feito em agências do Banco
do Brasil, este ano incluiu

qualquer agência bancária,
casa lotérica ou agência dos
Correios.
Provas
As provas serão aplicadas
nos dias 5 e 6 de novembro.
A nota do Enem é usada como critério de acesso à educação superior por meio do
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni). A participação na prova
também é requisito para receber o benefício do Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies), participar do programa Ciência sem Fronteiras ou ingressar em vagas
gratuitas dos cursos técnicos
oferecidos pelo Sistema de
Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológi-

Sintraturb rejeita proposta
de 7,5% de reajuste
Em reunião realizada na
sede do Rio Ônibus, a diretoria do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de
Ônibus do Rio de Janeiro
(Sintraturb) rejeitou a proposta de reajuste de 7,5%
oferecida para a categoria.
Diante disso, o sindicato
realiza no próximo dia 7 de junho, na sede da Federação
dos Rodoviários, assembleia
com todos os sindicatos que
representam o setor.
- Pela primeira vez reuniremos todos os nove sindicatos da categoria para
decidir, em conjunto, uma
nova proposta de reajuste
salarial, bem como o rumo
que será tomado caso não
haja um acordo. Não que-

remos que a população seja prejudicada, porém não
temos mais como aguentar essa situação de dificuldade que a categoria
vem passando - explicou
Sebastião José, vice-presidente do sindicato.
Sebastião lembra ainda
que do ano passado até agora,
seis empresas de ônibus já encerraram em definitivo suas
atividades, colocando na rua
milhares de profissionais que
estão sendo recolocados no
em outras empresas dos consórcios existentes.
- Nenhum profissional ficaria satisfeito em trabalhar
durante todo o mês e ao final
não receber seu salário. Isso
precisa ter um fim! -disse.

PMCLG anuncia
reajuste do servidor
A administração de Comendador Levy Gasparian
anunciou o percentual de reajuste dos servidores.
De acordo com a Lei nº 924,
publicada no D.O. , o reajuste
de 9,83% (nove ponto oitenta
e três por cento), será aplicado
ao vencimento dos servidores
públicos efetivos do município, com efeitos retroativos a
1º de maio do corrente ano.
Portanto, o referido índice,
já será aplicado no próximo
pagamento dos trabalhadores do município, beneficiando os cerca de 570 funcionários efetivos.
Vale destacar que mesmo
diante de toda a crise que

vem assolando o país, num
efeito tipo cascata, com redução dos repasses tanto por
parte do Governo Federal,
quanto Estadual, o prefeito
Cláudio Mannarino e sua
equipe não tem medido esforços para manter em dia o
salário dos servidores. Já
houve atraso no pagamento
dos salários de parte dos cargos comissionados, que
aliás, não terão direito ao
reajuste, mas os servidores
efetivos tiveram seus salários
garantidos até aqui e após
várias medidas de contenção
de despesa, serão agora beneficiados com o referido
reajuste salarial.

ca (Sisutec). Além disso, estudantes maiores de 18 anos
podem obter a certificação
do ensino médio por meio
do Enem.

Estudos
A plataforma Hora do
Enem disponibiliza gratuitamente um plano de estudos

individual para quem quer
se preparar para o exame. O
estudante faz um cadastro,
no qual preenche o curso
que pretende cursar. O site

também permite ao candidato participar de simulados
nacionais, além de ter acesso
ao Mecflix, portal com mais
de 1,2 mil videoaulas.

Taxa de juros do cheque especial
chega ao recorde de 308,7% ao ano
A taxa de juros do cheque especial continuou a subir em abril.
De acordo com dados do Banco
Central (BC), divulgados ontem, a
taxa do cheque especial subiu 7,9
pontos percentuais, de março para abril, para 308,7% ao ano. Essa
é a maior taxa da série histórica do
banco, iniciada em julho de 1994.
Já taxa de juros do rotativo do
cartão de crédito caiu 0,8 ponto
percentual. Mesmo assim, continua sendo a mais alta das taxas
pesquisadas pelo BC. Em abril, taxa ficou em 448,6% ao ano.
O rotativo é o crédito tomado
pelo consumidor quando paga
menos que o valor integral da fatura do cartão. Essa é a modalidade com taxa de juros mais alta na
pesquisa do BC.
O chefe do Departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, disse
que as taxas de juros do cheque
especial e do cartão de crédito são
a s q u e ma is s o b e m, p r incip a lmente em momentos de incertezas na economia. “Tem aumento
de risco, tem retração da atividade
econômica”, disse. Em 12 meses,
a taxa de juros do cheque especial

subiu 82,8 pontos percentuais, a
do rotativo do cartão de crédito,
101, 2 p o n t o s p e r c e n t uai s, e n quanto a do crédito pessoal subiu
17,8 pontos percentuais. “O uso
desses empréstimos [rotativo do
cartão de crédito e cheque especial] tem que ser feito com muita
cautela, por períodos muito curtos”, disse Maciel.
A taxa média das compras parceladas com juros, do parcelamento da fatura do cartão de crédito e dos saques parcelados subiu 4,8 pontos percentuais e ficou
em 150,7% ao ano.
A taxa do crédito pessoal subiu
4, 6 p o n t o s p e r c e n t uai s p ar a
130,8% ao ano. Já a taxa do crédito
consignado (com desconto em folha de pagamento) caiu 0,2 ponto
percentual para 29,7% ao ano.
A taxa média de juros cobrada
das famílias subiu 1,6 pontos perc e n t uai s, d e m ar ç o p ar a ab r i l ,
quando ficou em 70,8% ao ano.
Para Maciel, o “bom comportamento” da inadimplência é explicado pela “maior conscientizaç ão ” d o s c o n sum i d o r e s e p e l a
maior seletividade dos bancos.

A i n ad i m p l ê n c i a d o c r é d i t o ,
considerados atrasos acima de 90
dias, para pessoas físicas ficou estável em 6,2%.
Renan diz, na conversa divulgada, que todos os políticos "estão com medo" da Lava Jato. "Aécio está com medo. [me procurou]: 'Renan, queria que você visse para mim esse negócio do Delcídio, se tem mais alguma coisa'", relatou Renan, em referência à delação do ex-senador Delcídio do Amaral, que citava o senador tucano e presidente do
PSDB, Aécio Neves (PSDB-MG).
Delcídio teve o pedido de cassação de mandato por quebra de
decoro parlamentar aprovado,
após um longo processo iniciado
logo depois do senador ter sido
preso, em novembro do ano passado, por obstrução da Justiça. O
senador foi flagrado em conversa
com o filho de Nestor Cerveró,
ex-diretor da Petrobras, oferecendo propina e um plano de fuga para que Cerveró não firmasse
acordo de delação premiada com
o Ministério Público no âmbito
da Lava Jato.

NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
NIRE 33400049756

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº.05/2016
SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TIPO: TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2423/2016
DATA DA ABERTURA: 10/06/2016
HORÁRIO: 09:30 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de manutenção, conservação e reforma, com troca de peças dos veículos escolares, tipo ônibus e micro-ônibus que transportam os alunos da Rede Municipal de Educação.
Para a retirada dos editais os interessados deverão comparecer a sede da Prefeitura
de São Pedro da Aldeia, situada à Rua Marques da Cruz Nº. 61-Centro - SPA, portando carimbo de CNPJ da firma, um pen-drive e também uma resma de papel A4.
Maiores informações serão prestadas em dias úteis, pelo telefone - (022) 2621-7098.
Leila Regina da Conceição Neves
Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA COOPSEGE – COOPERATIVA DE TRABALHO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ n° 10.593.371/0001-88, situada a rua professor Francisco Fonseca, n° 86
sala 04, Bacaxa/Saquarema – RJ, O Diretor Administrativo convoca todos os sócios em dia com suas obrigações para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 06 de Junhode 2016, na Rua professor Francisco Fonseca, n° 86 sala 04, Bacaxa/Saquarema – RJ; com primeira convocação às
12:00hrs, instalando-se com a presença de 2/3 (dois terços) do número de sócios; com segunda convocação às 13:00hrs, instalando-se com a presença de
metade mais 1 (um) dos sócios e em terceira e última convocação às 13:00hrs,
instalando-se com no mínimo, 50 sócios, para deliberarem sobre a seguinte ORD E M D O D I A: 1 – D e l ibe r a ç ã o so br e f a ixa s de r e mu n e r a ç ã o (a r t. 14, l e i
12.690/12); 2 - Aprovação de Plano de Gestão de Direitos Sociais, Societários e
Operacionais, incluindo-se aspectos relacionados à gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios; planejamento e resultado econômico dos
projetos e contratos firmados; e organização do trabalho, consoante pauta obrigatória prevista no artigo 11, caput da Lei Federal n° 12.690/2012, incluindo-se,
para o mesmo fim, a consolidação dos seguintes normativos e deliberações: a)
Apresentação e aprovação do regimento interno; b) - Apresentação e aprovação
do regimento de fundos; c) Homologação da organização das coordenações de
equipes; 3 - Assuntos gerais, sem deliberação. – Adriano de Carvalho de Araújo
Diretor Administrativo. Saquarema, 26 de Maiode 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 380/2016
DATA DA ABERTURA: 07/06/2016
HORÁRIO: 09:30 HORAS
OBJETO: Aquisição de brinquedos pedagógicos para serem utilizados pelos alunos da educação infantil, matriculados na Rede Municipal de Ensino.
Para a retirada do edital os interessados deverão comparecer a sede da Prefeitura
de São Pedro da Aldeia, situada à Rua Marques da Cruz Nº. 61-Centro - SPA, no
horário de 09:00 às 16:30, portando carimbo de CNPJ da firma, um pen-drive e
também uma resma de papel A4.
Maiores informações serão prestadas em dias úteis, pelo tel. (022) 2621-7098.
Felipe Novaes dos Santos Fonseca
Pregoeiro

Sr.º SILVANA IGNÁCIO NUNES DE SOUZA- Técnico em Enfermagem, Matrícula n.º 111.566, CTPS n.º 58643-079 / RJ.
Esgotados nossos recursos de contato, convidamos a Sr.ª Silvana Ignácio Nunes
de Souza, CTPS n.º 58643-079 / RJ, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, a comparecer na Secretaria de Administração, a fim de retornar ao
emprego ou justificar as faltas injustificadas desde o dia 12/08/2015, dentro do
prazo de 48hs, a contar, a partir desta publicação, sob pena de Demissão, nos
termos dos artigos 202 e 197, inciso II da Lei n.º 076/95 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Areal).
Areal, 13/05/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL
Praça Duque de Caxias, 39 – Centro
Areal - RJ

