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REPÚBLICA FEDERETIRA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REGISTRO DE IMÓVEIS DE GRAVATAÍ
ANTONIO VICENTE POLITO - OFICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Atendendo ao que lhe foi requerido pela credora Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 com
sede em Brasília/DF INTIMA AGNER MESQUITA DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, industriário, CPF nº.
018560630-03 o qual não foi localizado no endereço fornecido pel , credor a comparecer neste Registro
Imobiliário sito a Rua Coronel Vicente, nº. 33 e efetuar o pagamento da importância de R$ 12.609,62
posicionada na data de 03/09/2020, da qual é devedor em decorrência de atraso no pagamento de encargos
relativos a Contrato de Compra e Venda de Imóvel com financiamento garantido por Alienação Fiduciária
celebrado em data de 25/06/2012 e registrado sob nº. R.5/89322 e R.5/89780 deste Cartório referente ao
imóvel situado na Rua Lino Estácio dos Santos, Casa 271, nº. 1535, Box 285, Oriçó neste município, mais as
parcelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento, bem como a atualização monetária, juros de
mora e despesas de cobrança dentro do prazo de 15(quinze) dias contados a partir da terceira e última
publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa
da credora, Caixa Econômica Federal, acima qualificada.

Gravataí, 18 de novembro de 2020.
ROBERTO GOERL

1º Substituto

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

WAGNER LENHART, CPF 001.092.600-31,
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 agosto de 2012,
sua intenção de exercer cargo de Administração no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº
92.702.067/0001-96. ESCLARECE que eventuais
objeções à presente declaração, acompanhadas
da documentação comprobatória, devem ser
apresentadas diretamente ao Banco Central
do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma
especificada abaixo, no prazo de quinze dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de
comunicado público acerca desta, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor,
ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco
Central do Brasil na internet) Selecionar, no campo
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para
Instituições Supervisionadas e para Integrantes do
SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente
do Departamento de Organização do Sistema
Financeiro – Deorf mencionado abaixo.

BANCOCENTRALDOBRASIL
Departamento de Organização do Sistema

Financeiro (DEORF)
PortoAlegre, 30 de junho de 2021.

Desigualdadeeconômicae
social impactaaEducação

O
s maiores desafios na
Educação do Brasil es-
tão fortemente relacio-
nados às desigualda-

des socioeconômicas, conforme
aponta o relatório “A Educação
no Brasil: uma Perspectiva Inter-
nacional”, divulgado ontem pela
OCDE (Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento
Econômico). O estudo, que teve
apoio do movimento Todos Pela
Educação e do Itaú Social, faz
uma análise sobre o contexto da
Educação Básica no país em rela-
ção a outros países da América
Latina e os membros da OCDE.

Conforme o relatório, no Bra-
sil, a reprovação é mais comum
entre escolares de famílias mais
pobres e rurais, e entre alunos
do sexo masculino. Essas dispa-
ridades são maiores que em ou-
tros países, comparativamente:
no Brasil 75% dos estudantes de
maior nível socioeconômico acre-
ditam em crescimento intelec-
tual com o tempo; mas são 51%
dos alunos de nível socioeconô-
mico menor; e a média da OCDE
é 68% e 56%, respectivamente.

Também foram exploradas
as desigualdades entre as esco-
las privadas e públicas. Assim,
internacionalmente, alunos de

escolas particulares tendem a ter
desempenho melhor na avaliação
mundial Pisa, que os de escolas
públicas. Já quanto à formação
continuada de professores, o
país enfrenta desafios, como fal-
ta de apoio do empregador.

Sobre a disponibilidade de re-
cursos digitais, o Brasil continua
atrás da OCDE e de outros paí-
ses da América Latina. E entre
jovens que não estudam e tam-
bém não trabalham, os chama-
dos “nem-nem”, o levantamento
aponta que nos países da OCDE,

cerca de 11% dos jovens de 15 a 24
anos estavam nessa categoria
em 2019. Porém, no Brasil, como
em muitos outros países em de-
senvolvimento, essas taxas são
ainda mais altas. Em 2018, por
exemplo, quase um quarto dos
jovens brasileiros nessa faixa
etária não estavam estudando
nem trabalhando (24%). O rela-
tório traz ainda sugestões (box).

Inscrições gratuitas, financiamento e bolsas são possibilidades oferecidas

Apesar das dificuldades do
Brasil na área educacional, o es-
tudo da OCDE aponta avanços
nas últimas três décadas, com a
adoção de mecanismo de finan-
ciamento redistributivo (Fun-
deb); estruturação do Sistema de
Avaliação (Saeb) e do Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb); entre outros. Já a
publicação “Education Policy Ou-
tlook Brasil”, revela avanços e
desafios em áreas como gover-
nança, financiamento, avaliação,
gestão escolar e qualidade com
equidade. Acesso: bit.ly/3hlYl5z.

Estudo faz uma análise sobre o contexto da Educação Básica no país
em relação a outros países da América Latina e os membros da OCDE

MARIA JOSÉ VASCONCELOS / ESPECIAL / CP

Vestibularofereceoportunidades
UPF, LA SALLE E FACCAT

ENSINO

Relatório aponta desafios no ensino

PASSOS PARA MELHORAR

n Proteger os gastos com Edu-
cação e vincular a resultados.
n Reavaliar as prioridades de
gastos com Educação.
n Oferecer apoio para mitigar
o impacto da Covid-19.
n Desenvolver e fortalecer a
profissão docente.
n Aprimorar práticas de ensino.
n Superar desafios do ambiente
escolar que afetam o ensino.
n Desenvolver uma gestão
escolar profissional.
n Aumentar a relevância da
Educação para os alunos.
n Intervir, desde cedo, para
apoiar os alunos em risco.
n Direcionar recursos para
regiões, escolas e alunos com
as maiores necessidades.

CARLA VAILATTI / UPF / CP

Com o final do 1° semestre le-
tivo, instituições de Ensino Supe-
rior realizam inscrições para
vestibulares de inverno no RS.

Na Universidade de Passo
Fundo (UPF), as inscrições ao
concurso seguem até 20/7, com
opção de ingresso via prova de
Redação on-line ou com uso da
nota da Redação do Enem (de
2010 a 2020). São 25 cursos de
graduação, que passaram por re-
forma curricular e ampliaram
opções de turnos. Inscrições e
informes sobre financiamentos e
incentivos: www.upf.br/ingresso.

Em Canoas, a Universidade
La Salle inscreve, até o final de

julho, para a seleção de ingres-
so em cursos presenciais; e, até
setembro, para cursos a distân-
cia (EAD). São vagas em 36 gra-
duações; e há oferta de bolsas de
estudo (bolsas.unilasalle.edu.br).
Inscrições para o vestibular, via
site: unilasalle.edu.br/vestibular.

Já as Faculdades Integradas
de Taquara (Faccat) promovem
a 2ª edição do vestibular, por
meio de prova de Redação, no
dia 20/7, que pode ser feita pre-
sencialmente ou on-line, entre
às 14h e 20h. É possível também
ingresso com nota de Redação
do Enem. Inscrições gratuitas,
até 19/7, no site: www.faccat.br.
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