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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

LLPEC DA PREVIDÊNCIA: VALOR DE PENSÃO POR MORTE

Secretário assina portaria
Benefício não será menor que o salário mínimo. Votação deve ocorrer ainda hoje

N

acorridaparaaprovaçãoda
Reforma da Previdência,
votada em primeiro turno
na Câmara por 379 a favor e 131
contra em julho,o governo começa a se adiantar para evitar alterações no texto.Um dos pontos considerados críticos da PEC 6, e que
provocou debates acalorados entre oposição e até a base aliada do
governo, que eram contra a mudança, trata da pensão por morte
do INSS. Mas ontem, o secretário
especial da Previdência, Rogério
Marinho, assinou uma portaria e
estabeleceu que nenhum segurado receberá menos que um salário

mínimo (R$ 998).
O texto também tem critérios
para definir o que é renda formal
para efeito do pagamento de pensão por morte no Regime Geral da
Previdência. A norma define como renda formal a soma dos rendimentos recebidos por mês,igual
ou superior a um salário mínimo,
constantes no Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS).
“O reconhecimento será automático, pois quem ganha menos
que o mínimo não terá registro de
renda formal no sistema e receberá a pensão por morte no valor de
um salário mínimo”,afirmou Ma-
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VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (304): Operador de Telemarketing Ativo (89)
Orientador de Tráfego para Estacionamento (30) l Atendente de Lojas
(30) l Vendedor de Serviços (30) l Consultor de Vendas (25) l Manobrista
(24) l Lavador de Carros (16) l Açougueiro Desossador (10) l Fiscal de
Caixa (9) l Polidor de Automóveis (7) l Encarregado de Padaria (6) l 
Oficial de Manutenção Predial (6) l Padeiro (5) l Auxiliar de Manutenção
Elétrica e Hidráulica (3) l Volta Redonda: Operador de Telemarketing
Receptivo (306) l Auxiliar de Limpeza (150) l Instalador/Reparador de
Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados (5) l Marteleiro (4) l 
Promotor de Vendas (3) l Vendedor Porta a Porta (3) l Nova Friburgo:
Costureira em geral (11) l Teresópolis: Auxiliar de Linha de Produção
(4) l Carregador de Caminhão (4) l Vassouras: Montador de Móveis
de Madeira (3) l Recepcionista de Hotel (2) l Nova Iguaçu: Atendente
Balconista (3) l São Gonçalo: Operador de Prensa (3)
●●

Maia quer aprovar texto hoje
LLMesmo após amargar um início de semana sem quórum,de
51 deputados necessários apenas 45 estavam na Câmara para analisar a PEC 6,o presidente
da Casa, Rodrigo Maia (DEM
-RJ),diz acreditar que a votação
da Reforma da Previdência estará concluída hoje e que poderá encaminhar o texto ao Senado na quinta-feira. Ontem os
deputados aprovaram a quebra
do interstício. Com isso as cin-

 l 

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.

Doadores de sangue recebem
cartões de passagem do metrô
LLQuem pretende doar sangue
amanhã e sexta-feira vai contar com ajuda para a passagem.
O MetrôRio vai distribuir cartões de ida e volta,por ordem de
chegada, para 500 pessoas que
forem ao Instituto Estadual de
Hematologia (Hemorio).
O órgão abastece as principais emergências, maternidades e unidades de saúde da
cidade do Rio, além de enviar
sangue,quando necessário,para hospitais em todo o estado.

co sessões previstas de intervalo
serão suprimidas.
Maia afirmou que está organizando a votação dos destaques supressivos que serão
apresentados pela oposição
com os líderes partidários. Para derrubar um destaque é necessário ter 308 votos. Ele disse
ainda que os relatos que obteve após o recesso é de que eles
tiveram respostas “muito positivas”de suas bases eleitorais.

Telefones

rapidinha...

empregos hoje

812

rinho, após reunião com deputados no Ministério da Economia.
A portaria deve impactar o
cálculo de pensão por morte proposto na reforma.No texto,a conta seria de 60% da aposentadoria
do segurado que morreu ou do valor que ele teria em uma aposentadoria por invalidez, por exemplo,
acrescido de 10% por cada dependente, limitado a 100%.
Somente as pensões originadas de aposentadorias a partir
de R$ 1.663 escapariam de ganhar menos do que o mínimo.
E mesmo assim, se não tivesse filhos com menos de 21 anos.

Para manter os estoques em níveis seguros,o Hemorio precisa
receber doação de aproximadamente 300 pessoas por dia.
Entretanto, só recebe, em média,150 doadores diariamente.
Para ser um voluntário, é
necessário ter entre 16 e 69
anos,pesar no mínimo 50 quilos,estar bem de saúde e portar
um documento de identidade
oficial com foto. Menores precisam de autorização. O endereço é Rua Frei Caneca 8.

1746

Disque-Rio
samu

192

Polícia Militar
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Disque-Denúncia
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Bombeiros

193

Defesa Civil

199

Disque-ordem

153

Procon-RJ
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Cedae

0800 282 1195

CEG

0800 024 0197

Light

0800 021 0196

Ampla

0800 280 0120

Oi Fixo
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Anatel
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180

Delegacia da Mulher
Parques e Jardins
Disque-Sangue

2323-3500
0800 282 0708

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,9544(c); R$ 3,9550(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Comissão de Transporte da Alerj está recebendo, das 10h às 16h, denúncias de passageiros contra
irregularidades cometidas por taxistas e motoristas de aplicativos na Rodoviária Novo Rio. O número é 2588-1200.

