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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 2/8/2019

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

LLAPOSENTADOS TIVERAM COBRANÇAS INDEVIDAS NO CONTRACHEQUE

Devolução de valores
INSS cancela convênio com quatro associações. Crédito será feito na próxima semana

A

posentados e pensionistas do INSS terão de volta
R$ 57 milhões ao longo da
próxima semana. O montante,
que será devolvido como crédito
em folha, é referente a descontos
indevidos de contribuições feitos nos contracheques dos segurados por quatro associações.
Ontem, o instituto cancelou os
convênios com a Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público (Abamsp), Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência
(Anapps), Associação Brasileia
de Aposentados, Pensionistas e

Idosos (Asbapi) e Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas (Centrape).
Segundo o INSS, juntas, as entidades concentram mais de 800
mil filiados e 90% de todas as reclamações relacionadas a descontos irregulares referentes a mensalidades não autorizadas pelos
segurados.A decisão foi comemorada por Yedda Gaspar, presidente da Federação das Associações
de Aposentados e Pensionistas do
Estado do Rio (Faaperj) “Achei
justo suspender o repasse e agora cancelar os convênios”, diz Yedda, que alerta: “O governo tem

que ver os bancos que oferecem
empréstimo com o gerente obrigando o aposentado a fazer seguros e consórcios. Não pode haver
venda casado, no entanto, há”.
As quatro entidades que não
poderão mais fazer desconto associativo com débito direto em folha somam 27.422 reclamações na
Ouvidoria do INSS, 10.452 processos judiciais por práticas abusivas e descontos indevidos, 5.137
reclamações no Reclame Aqui e
61 procedimentos instaurados
por Ministério Público Federal
(MPF), Defensoria Pública, Procons e Polícia Civil.

empregos hoje

Olho vivo

1.709 80% 15% 5%

DETRAN: Os proprietários de
veículos com finais de placa 0,
1 e 2 que não retiraram o CRLV
até quarta-feira passada (dia
31), apesar dos cinco meses de
prazo, podem fazer o serviço
sem agendamento em qualquer
posto de vistoria do Detran-RJ. Os
proprietários de final de placa 3 e
4 terão o prazo de licenciamento
prorrogado para 31 de agosto, o
mesmo prazo para os finais de
placa 5 e 6. Ontem, foi inaugurada
uma Unidade de Serviço do
Detran (USD) em Ipanema (Rua
Barão da Torre S/N, na entrada da
estação de metrô General Osório)
para emissão de documentos.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (419): Operador de Telemarketing Ativo (137)
Vendedor de Serviços (75) l Atendente de Lojas (55) l Bombeiro
Hidráulico (30) l Pintor de Alvenaria (30) l Motorista de Ônibus Urbano
(25) l Açougueiro Desossador (10) l Vendedor (10) l Mecânico Eletricista
de Diesel para Veículos Automotores (6) l Atendente de Padaria (6) l 
Garçom (5) l Atendente de Lanchonete (5) l Recepcionista de Hotel
(4) l Volta Redonda: Operador de Telemarketing Receptivo (937) l 
Vendedor de Serviços (10) l Soldador (5) l Barra do Piraí: Operador
de Telemarketing Ativo (200)
●●

l 

oportunidades para pessoas com deficiência:
Operador de Vendas (30) l Repositor de Supermercados (10) l Vendedor
(10) l Empacotador a Mão (6) l Assistente de Cozinha (5) l Atendente
Barista (5) l Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (5) l Carregador
para Armazém (4) l Operador de Câmaras Frias (4)

●●

‘Preju’ pode ser denunciado
LLQuem se sentir prejudicado
com os descontos não autorizados pode providenciar a exclusão sem burocracia e sem
ter que se deslocar a qualquer
agência do INSS. O beneficiário deve requerer pela página
Meu INSS ou pela Central 135.
Segundo o instituto, “a decisão de rescindir o convênio,
além de motivada pelas irregularidades constatadas nos descontos,ocorreu porque cresceu

rapidinha...

Palestras
0800 na Lapa
A Unigranrio/Lapa realizará um ciclo de palestras gratuitas, nos próximos dias 7, 8, 10 e 12,
às 18h30, na Rua da Lapa 86 (junto ao prédio da
ACM). Os temas serão
‘Feminicídio no Brasil’,
‘Lei Seca’, ‘MEI - Micro
Empreendedor Individual’, ‘Potencialize a comunicação do seu negócio’ e ‘Imagem pessoal
nos negócios’.
LL

consideravelmente, no último
ano, e em 2019, a quantidade
de reclamações em relação ao
desconto associativo”.Para a exclusão,via Meu INSS,é preciso
acessarAgendamento/requerimento, clicar em Novo requerimento,escolher Atualizações
para manutenção do benefício
e acessar Exclusão de desconto
de mensalidade associativa.Pelo 135, basta escolher a opção 2
e falar com o atendente.

LOTERIA$
QUINA concurso 5035
01/08/2019
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TIMEMANIA concurso 1364
01/08/2019
CORINTHIANS/SP

01 26 27 32 38 55 61
7 acertados: acumulou
(R$ 11.634.299,18)
6 acertados: 6 (R$ 26.342,54)
5 acertados: 266 (R$ 848,84)
4 acertados: 5.349 (R$ 6,00)
3 acertados: 55.201 (R$ 2,00)
DIA DE SORTE concurso 183
01/08/2019
Mês da Sorte: NOVEMBRO

05 07 16 17 21 24 27

●●

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$ 3,8467 (c); R$ 3,8473 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Mesmo que a taxa básica da economia tenha caído de 6,5% para 6% ao ano, conforme anunciou o BC, o
consumidor final não vai sentir a redução nos juros. Segundo especialistas, as taxas vão continuar estratosféricas.

