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País tem 9,02 milhões 
de desempregados
O país tinha 9,022 mi-
lhões de desempregados 
no trimestre móvel ter-
minado em outubro, se-
gundo os dados da Pnad 
Contínua divulgada on-
tem, pelo IBGE. Com isso, 
a taxa de desemprego fi-
cou em 8,3% no período 
de agosto a outubro.

O total de desocupados 
caiu 8,7% em relação ao 
trimestre móvel imediata-
mente anterior, com 860 
mil pessoas a menos em 

busca de uma vaga. 
Segundo Adriana Be-

ringuy, coordenadora de 
Pesquisas Domiciliares do 
IBGE, o trimestre móvel até 
outubro é marcado por um 
aumento, sazonal, na gera-
ção de vagas. Esse movimen-
to, tradicional no mercado 
de trabalho brasileiro, é pu-
xado pelos empregos tempo-
rários e informais com vis-
tas a atender o aumento da 
demanda provocado pelas 
festas de fim de ano. 

Inscrições para 3,7 mil vagas em 
curso de capacitação para mulheres
Prazo de cadastro vai até 11 de dezembro e pode ser feito presencialmente ou pela internet

A Secretaria Municipal de Po-
líticas e Promoção da Mulher 
abriu inscrições para 3.754 va-
gas em cursos de capacitação 
das Casas da Mulher Carioca. 
O prazo de inscrição termina 
em 11 de dezembro e pode ser 
feita gratuitamente no locais 
ou pela internet.

Além das 30 modalida-
des de cursos, serão ofereci-

das também oficinas de curta 
duração com diferentes te-
mas, como: trancista, cuida-
dora de idosos, inglês, design 
de sobrancelhas, digital in-
fluencer, turismo comunitá-
rio, fotografia de celular para 
empreendedoras. 

As inscrições são para mu-
lheres a partir de 16 anos e 
moradoras da cidade do Rio. 

Os cursos têm duração de 
três meses, e as aulas come-
çam no mês que vem. 

No último fim de semana, 
mais de 800 mulheres do úl-
timo ciclo de cursos se forma-
ram pelas Casas da Mulher Ca-
rioca Tia Doca, de Madureira, 
e Dinah Coutinho, em Realen-
go. Todas recebem o certifica-
do ao final dos cursos.

Pesquisa considera 32 categorias de produtos em mais de 2,5 mil lojas

Cesta de consumo mais em conta
Valor do grupo de produtos no Estado do Rio registrou queda e ficou 11% abaixo da média nacional 

INTERNET/REPRODUÇÃO

O 
valor médio da cesta 
de consumo no Es-
tado do Rio ficou em 
R$ 521,95 em outu-

bro, 11% mais barata do que a 
média nacional. A informação 
é da Associação de Supermer-
cados do Rio de Janeiro (As-
serj) que, mensalmente, faz o 
levantamento de 32 categorias 
de produtos em mais de 2,5 
mil lojas, da capital, interior e 
Região Metropolitana. Entre 
os itens que tiveram redução 
de preço, o leite foi o campeão, 
com queda de 5,3%, de R$ 6,15 
em setembro, para R$ 5,83 em 
outubro. Já a maior alta foi dos 
legumes (batata, cebola e to-

com queda a partir de agosto, 
sendo o preço da cesta na capi-
tal mais alto do que na Região 
Metropolitana.

Os legumes (batata, cebo-
la e tomate) tiveram o maior 
aumento em outubro, varia-
ção de 18,3%, passando de 
R$ 5,78 em setembro, para 
R$ 6,81 em outubro. Em se-
guida, vêm a farinha de man-
dioca (6%), detergente líqui-
do (5,7%), sabão para roupas 
(4,9%) e ovos (2,2%).

Já as maiores quedas fo-
ram registradas no preço do 
leite, que reduziu 5,3%, de 
R$ 6,15 em setembro, para 
R$ 5,83 em outubro. Na se-

quência, aparecem queijo, 
2,7% mais barato que o mês 
anterior, o shampoo (-2,2%), 
leite em pó (-2%) e o açúcar 
(-1,1%). No acumulado dos 
últimos 12 meses, as maio-
res quedas foram no feijão 
(-12,6%), açúcar (-9,1%), carne 
suína (-6,7%) e óleo (-5,7%).

Já em relação ao consumo, 
a cesta fluminense apresen-
ta uma incidência maior de 
carnes e aves (24,8%) em re-
lação à nacional (22,1%), en-
quanto na categoria higiene 
e beleza, o consumo no Esta-
do do Rio é de 17,3%, enquan-
to no Brasil, este item ocupa 
20,5% do total de compras.

mate), variação de 18,3%, de 
R$ 5,78 o quilo em setembro, 
a R$ 6,81 em outubro.

A diferença entre o preço 
da cesta fluminense em rela-
ção à nacional vem aumenta-
do. Em novembro de 2021, era 
8% mais barata, oscilando ao 
longo do ano até chegar a 11% 
no último mês. 

A cesta de consumo medi-
da pela Asserj engloba 32 cate-
gorias de alimentos, bebidas, 
higiene e limpeza das marcas 
mais populares, em mais de 
2,5 mil lojas de pequeno porte, 
supermercados e atacarejos. O 
levantamento mostra estabili-
zação nos últimos sete meses, 

Cadastro presencial aconte-
ce das 10h às 14h, nas Casas da 
Mulher Carioca. Confira os en-
dereços: Casa da Mulher Ca-
rioca Dinah Coutinho, Rua Li-
mites 1349, Realengo; Casa da 
Mulher Carioca Tia Doca, Rua 
Júlio Fragoso 47, Madureira; 
Casa da Mulher Carioca Elza 
Soares, Rua Marechal Falcão 
da Frota 1782, Padre Miguel.
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