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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 7/6/2019

FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
TEM ALGUMA INFORMAÇÃO IMPORTANTE?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA
HORA! GRAVE NO SEU CELULAR! 21 98794-9052

Serviços

LLQuem ganha o Benefício de Prestação Continuada

Inscrição no CadÚnico
Atualização é feita conforme o mês de nascimento. Primeira data limite vai até dia 30

M

ais de 103 mil pessoas de
baixa renda e deficientes
no Estado correm o risco
de ficar sem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir do
mês que vem.Segundo o Ministério da Cidadania,103.448 segurados ainda não fizeram a inscrição
no Cadastro Único (CadÚnico).
O registro é obrigatório e quem
não regularizar a situação no prazo,que varia de acordo com a data
de nascimento, terá o pagamento
suspenso. A primeira data limite
vai terminar no dia 30 de junho.
Estão nessa leva os aniversariantes de janeiro. As cartas para

esse grupo serão enviadas ao longo deste mês. O BPC tem o valor
de um salário mínimo (R$ 998), e
é pago mensalmente a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência com renda familiar de
até um quarto do piso nacional
(atualmente R$ 249,50).
No segundo lote estão os nascidos em fevereiro, que devem
fazer a inscrição até 30 de julho.
Caso não atualizem os dados, o
pagamento será suspenso a partir
de agosto.E assim sucessivamente.
O beneficiário precisa estar
com as informações atualizadas
na base de dados do INSS para

empregos hoje

1.342 85% 10% 5%
VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (500): Atendente de Loja (200) l Operador
de Telemarketing Ativo (750 l Motorista de Ônibus Urbano (50) l 
Vendedor de Serviços (40) l Auxiliar de Limpeza (30) l Representante
Comercial (25)  l Promotor de Vendas (16)  l Açougueiro (15)
l Churrasqueiro (8)  l Padeiro (8)  l Pasteleiro (6)  l Peixeiro (5)  l 
Mecânico de Motor a Diesel (5)  l Ferreiro (5) l Volta Redonda:
Auxiliar de Limpeza (272) l Operador de Telemarketing Receptivo
(180) l Atendente de Lanchonete (10) l São Gonçalo: Motorista
de Caminhão (20) l Ajudante de Carga e Descarga (8) l Operador de
Empilhadeira (6) l Seropédica: Auxiliar de Linha de Produção (3)
●●

oportunidades para pessoas com deficiência:
●●Vendedor de Comércio Varejista (300)  l Conferente de Faturas e
Notas Fiscais (15) l Recepcionista Atendente (1) l Teresópolis:
Oficial de Serviços Gerais (3)

CANDIDATE-SE: As unidades do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ) não
recebem currículos e a inscrição para se candidatar às vagas coletadas pela
Sedeeri (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e
Relações Internacionais) tem que ser feita nos postos Sine/Sedeeri ou no site
https://empregabrasil.mte.gov.br/. A Sedeeri esclarece que o banco de dados
de emprego pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento
de vagas ou ampliação/redução de ofertas.

não perder o BPC. Isso porque o
instituto vai enviar uma notificação por carta pelos Correios informando da necessidade de cadastramento no CadÚnico.Inclusive
quem não recebeu o comunicado,
também terá o valor bloqueado,
seguindo o calendário da União.
Para se cadastrar, quem recebe
deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
ou a prefeitura do seu município.
É preciso levar CPF e comprovante de residência. A inscrição também pode ser feita pelo responsável familiar, desde que leve os
documentos de todas as pessoas.

Acesso ao ‘Meu INSS’ muda
LLA forma de se cadastrar e fazer a senha do Meu INSS mudou. O login agora deve ser feito no site acesso.gov.br.Ao fazer
o registro , o segurado tem que
informar nome, CPF, e-mail
e telefone. Algumas informações serão confirmadas ao fazer
o cadastro,como nome da mãe
e nascimento. Também serão
feitas perguntas sobre a relação
do segurado com o INSS.
Se tiver sido informado o

rapidinha...

LOTERIA$

Ação domingo com 200 vagas
Quem está desempregado
ou buscando o primeiro emprego pode aproveitar o domingo para tentar uma das
200 vagas que serão oferecidas no evento ‘UP em Ação’,
que será realizado na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, a partir das 9h. Além
do balcão de empregos, para trabalhadores e estudantes
de diversas áreas e segmentos
(com ou sem experiência),
quem passar por lá poderá
participar de ações de cidadania, como assistência médica

LL

e-mail ou telefone, a validação é feita diretamente pelo código enviado por uma
mensagem para o celular
(SMS) ou pelo link enviado
no e-mail. Depois, basta criar
a senha. A senha também pode ser obtida nos seguintes
bancos: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú,
Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob, Sicredi. E diretamente nas agências do INSS.

e jurídica; aulão de ginástica e
zumba; roda de leitura infantil; bazar social e arborização.
Para se candidatar às vagas, é necessário que os trabalhadores levem carteira
de trabalho, identidade e
currículo. Durante a ação,
será oferecida uma macarronada para a população.
Mais informações pelo site unidadepopular.org.br.
A ação, da Unidade Popular pelo Socialismo (UP),
acontece na Rua 02 s/nº, no
Campo do Bolinha.

QUINA concurso 4994
06/06/2019
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TIMEMANIA concurso 1341
06/06/2019
MOTO CLUBE / MA

13 16 28 42 44 50 77
7 acertados: acumulou
(R$ 3.078.717,70)
6 acertados: 5 (R$ 17.940,58)
5 acertados: 198 (R$ 647,20)
4 acertados: 3.372 (R$ 6,00)
3 acertados: 31.194 (R$ 2,00)
DIA DE SORTE concurso 160
06/06/2019
Mês da Sorte: Novembro
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indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,8818(c); R$ 3,8824(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A Receita Federal abrirá na segunda-feira a consulta pela internet ao primeiro lote de restituição
do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. O crédito bancário será feito em 17 de julho, com correção de 1,54%.

