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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quinta-feira, 27/6/2019

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

LLPIS / PASEP

Governo libera saque
Valores não foram informados, mas rendimento sobre o dinheiro será de 4,91%

R

epetindo o molde do Governo Temer, o atual também vai liberar o rendimento anual do PIS/Pasep. O
saldo estará corrigido em 4,91%
já na segunda-feira, primeiro dia
útil após o depósito, que será feito domingo. Não há previsão de
quando poderão ser sacados. Só
uma parte desse rendimento, de
3,6%, poderá ser sacada pelo trabalhador, mas o governo não explicou o motivo da restrição.
Tem direito a retirar o dinheiro quem trabalhou com carteira
assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou os recursos.

Segundo o Diário Oficial, a valorização total,de 4,91%,é calculada seguindo uma fórmula sobre o
saldo de cada participante,que leva em conta 0,6% referente à reserva para ajuste de cotas, 0,667% de
atualização monetária, 3% de juros,0,6% de resultado líquido adicional. De acordo com o Tesouro
Nacional,os valores corrigidos poderão ser consultados nos bancos
pagadores na segunda-feira.
Para os trabalhadores dos setores privado (PIS) e público (Pasep) saberem se têm direito ao benefício, basta acessar www.caixa.
gov.br/cotaspis e os servidores em

empregos hoje

1.304 76% 16% 8%
VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (437): Operador de Telemarketing ativo (115) l Auxiliar
de limpeza (64) l Motorista de ônibus urbano (44) l Atendente de lojas (30)
l Diarista (20) l Auxiliar de Logística (20) l Operador de vendas (15) l Auxiliar
de garçom — Jovem aprendiz (12) l Açougueiro desossador (10) l Vendedor
de serviços (10) l Agente de pesquisa (10) l Vendedor pracista (7) l Repositor
de supermercado (6) l Operador de caixa (5) l Açougueiro (5) lPinheiral:
Operador de Telemarketing ativo e receptivo (300) l Auxiliar de cozinha (50) l 
Recepcionista (25) l Garçom (25) l Barra do Piraí: Operador deTelemarketing
ativo (100) l Volta Redonda: Operador de telemarketing receptivo (65) l 
Valença: Orientador de Tráfego para Estacionamento (15) l São Gonçalo:
Operador de Telemarketing Ativo (10) l Teresópolis: Auxiliar de linha de
produção (10) l Queimados: Vendedor porta a porta (8)
●●

www.bb.com.br/pasep.
É preciso ter tido carteira assinada de 1971,quando o PIS/Pasep
foi criado,até 1988.Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988
não tem direito. A Constituição
Federal promulgada naquele ano
passou a destinar as contribuições
do PIS/Pasep das empresas para o
Fundo deAmparo ao Trabalhador
(FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial.
Quem perder o prazo só poderá sacar se preencher pelo menos um dos seguintes requisitos:
60 anos ou mais; estar aposentado
por invalidez; e ter doenças graves.

Cota e abono são diferentes
LLAs cotas do fundo do PIS/Pasep e o abono salarial são coisas
diferentes.Podem receber tanto abono quanto cota as pessoas que se encaixam em situações específicas. Inclusive,
é possível que um mesmo trabalhador tenha direito aos dois.
Durante o Governo Temer
as cotas foram liberadas para
trabalhadores de todas as idades para aquecer a economia.
Os valores do saldo atualizado e

rapidinha...

LOTERIA$

Dicas para limpar o nome
Ter nome sujo e dificuldade de
comprovar renda são os principais impedimentos para consumidores comprarem a prazo,
segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).Especialistas explicam caminhos
para limpar o CPF e como provar os rendimentos.
Segundo Juliana Moya, especialista em Relações Institucionais da Proteste, o primeiro
passo é renegociar a dívida com
bancos. “O consumidor deve
LL

procurá-los para encontrar a
melhor forma de zerar débitos. Além de pleitar desconto
de juros, o que facilita o pagamento”, avalia.
Sobre comprovar renda,
usar extrato bancário dos últimos três a seis meses para indicar a movimentação e mostrar que há capacidade para
fazer a compra é uma opção.
Outros documentos podem
ser válidos, como a Declaração
Comprobatória de Percepção
de Rendimentos, que deve ser
emitida por contadores.

oportunidades para pessoas com deficiência:
Vendedor de comércio varejista (1200 l Ajudante de obras (20) l Pedreiro
(15) l Recepcionista (12) l Armador de ferros (10) l Carpinteiro (10) l 
Assistente Administrativo (6) l Operador de Telemarketing receptivo (5)

do saque que cada trabalhador
terá direito ainda não foram informados pelo governo.
Depois desse período, a
retirada voltou a ser restrita
a pessoas com idade igual ou
acima de 60 anos, aposentados,pessoas em situação de invalidez (inclusive seus dependentes), herdeiros de cotistas e
participantes no Programa de
Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

MEGA-SENA concurso 2163
26/06/2019

08 18 20 24 36 45
Sena: acumulou (R$ 6.044.795,82)
Quina: 75 (R$ 23.088,84)
Quadra: 4.758 (R$ 519,92)
FEDERAL concurso 05400
26/06/2019
Número
1º 65229
2º 33049
3º 94681
4º 08503
5º 08723

Prêmio
R$ 500.000
R$ 27.000
R$ 24.000
R$ 19.000
R$ 18.329

QUINA concurso 5004
26/06/2019

32

45

66

73

75

●●

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.

indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,8464(c); R$ 3,8470(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Até 30 de julho, o NorteShopping (Av. Dom Hélder Camara 5474, Cachambi) vai agitar as férias da galera
com o evento gratuito ‘Just Dance’, na praça de eventos. São diversas atrações. Informações: 3315-4300 ou 3315-4316.

