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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 9/8/2019

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

LLREAJUSTE

LLANTECIPANDO

Salário mínimo de Aposentar
sem Reforma
R$ 1.040 em 2020

Uma opção é pagar os atrasados

Beneficiários do INSS devem ter aumento de 4,2%

M

ais de 45 milhões de trabalhadores, incluindo
aposentados e pensionistas do INSS, que ganham salário mínimo, terão um reajuste de
4,2% no próximo ano. Com isso,
o mínimo passa dos atuais R$ 998
a 1.040.O piso será reajustado pelo
INPC do ano anterior e não mais
será aplicada a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois
anos antes, como era feito.
O projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias,aprovado quartafeira na Câmara, prevê ainda um
mínimo de R$ 1.082 em 2021,e R$
1.123 no ano seguinte. O reajuste começa a valer em janeiro, com
pagamento a partir de fevereiro.É
importante ressaltar que o índice
correto,que fecha com os dados de
dezembro, só será conhecido em
janeiro do próximo ano.
Com a estimativa do INPC,
as aposentadorias e as pensões
do INSS também devem subir

empregos hoje

812

82% 11% 7%

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (304): Operador de Telemarketing Ativo (89) l 
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)
●●

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.

4,2% a partir de janeiro. E com
esse índice em mãos, os aposentados já podem estimar para
quanto vai o seu benefício. Com
esse reajuste, o teto do INSS deve passar dos atuais R$5.839,45
para R$ 6.084,71.
O reajuste de R$ 42 não representa ganho real (subir além
da inflação) para o trabalhador.
O governo Bolsonaro ainda não
definiu uma nova política para o
salário mínimo.

Olho vivo
DIA DOS PAIS: O Inmetro
alertou ontem o consumidor para
a hora das compras de produtos
têxteis (vestuário, roupas de cama
e banho). A informação sobre
tratamentos de cuidados para
conservação é obrigatória e pode
ser indicada por símbolos, textos
ou ambos: lavagem, alvejamento,
secagem, passadoria e cuidado
profissional têxtil, que deverão
ser informados nesta sequência.
Se as exigências não forem
cumpridas, o estabelecimento
pode ser notificado e os produtos,
apreendidos. O consumidor
pode denunciar na Ouvidoria do
Inmetro: 0800 2851818.
●●

C

om a aprovação da Reforma
da Previdência, que eleva o
tempo de contribuição a 40
anos e cria a idade mínima de 62
anos para mulheres e 65 para homens, entre outras coisas, muitos
trabalhadores estão apreensivos,
principalmente se já têm tempo para pedir aposentadoria no
INSS. A expectativa do governo
é aprovar o texto, que chegou ontem ao Senado, até o dia 30 de setembro. Diante de um prazo tão
apertado, a pergunta é: vale a pena pedir aposentadoria agora para fugir da Reforma? Especialistas

rapidinha...

Atento tem
430 vagas
A Atento está com 430
vagas disponíveis. Para se
candidatar, o interessado deve enviar e-mail para recrutamento@atento.
com.br. No e-mail, deve
constar currículo, nome,
cidade, telefone e DDD.
Também é possível se inscrever pelas redes sociais
da empresa: Facebook
(http://www.facebook.
com/atentovagas/) e Telegram (@AtentoVagas).
LL

afirmam que sim.E advertem que
é bom conferir as contribuições no
INSS para ver se está tudo em ordem e o pedido pode ser feito.
Para ter o direito de contribuições em atraso reconhecido,é preciso que o trabalhador comprove
que exerceu atividade remunerada no intervalo que ficou sem pagamento. Advogados dizem que
no caso de autônomo é possível
recolher os atrasados mediante
prova de exercício de atividade.Se
o trabalhador já se filiou ao INSS
como autônomo e deixou de contribuir, basta pagar os atrasados.

LOTERIA$
QUINA concurso 5041
08/08/2019
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17

25

41

68

TIMEMANIA concurso 1367
08/08/2019
ATLÉTICO/GO

07 38 50 53 65 73 80
MEGA-SENA concurso 2177
08/08/2019

09 11 14 31 48 51
Sena: acumulou (R$ 2.419.882,57)
Quina: 49 (R$ 26.809,19)
Quadra: 2.338 (R$ 802,67)
DIA DE SORTE concurso 186
08/08/2019
Mês da Sorte: SETEMBRO

06 15 17 22 23 26 27

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,9265 (c); R$ 3,9271 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A Comunidade Católica Gerando Vidas realiza, hoje, na quadra da escola de samba do Arranco, no
bairro Engenho de Dentro, na Zona Norte, ação com 645 oportunidades de empregos, a partir das 10h.

