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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

LLAPOSENTADORIA CONGELADA

Benefício ameaçado
Governo Bolsonaro estuda retirar reajuste do salário mínimo da Constituição

A

falta de correção do salário
mínimo pela inflação, como quer o Governo Bolsonaro, vai impactar diretamente aposentados e pensionistas do
INSS,que terão o reajuste dos seus
benefícios congelados. A equipe
econômica estuda retirar da Constituição a previsão de que o mínimo seja alterado pela inflação, e é
justamente esse índice que corrige os pagamentos. Segundo o governo,esse congelamento poderia
render uma economia entre R$ 35
bilhões e R$ 37 bilhões.
A ideia é que,em momentos de
grave desequilíbrio fiscal, como o

atual, haja condições de congelar
os aumentos nominais (dar a variação da inflação) da remuneração por alguns anos,até que a saúde das contas seja encaminhada.
Essa medida, em estudo pelo governo, é criticada pelo presidente do Sindicato Nacional
dos Aposentados, Pensionistas
e Idosos (Sindinapi), João Batista Inocentini e pela presidente do
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP),Adriane Bramante. Inocentini conta que nas
discussões sobre a Reforma da
Previdência ficou garantido que
nenhum aposentado ou pensio-

nista ganharia menos que o salário
mínimo.“Tem que valer a Constituição de 1988. Não dá para o governo agora querer mudar o que
já foi discutido”, adverte.
Inocentini prometeu mobilizar parlamentares,além do deputado Paulinho da Força (SD-SP)
para pressionar o governo a adotar uma política de valorização do
mínimo,como existia no governo
Dilma.“A política de valorização
com ganho real é fundamental.
Mais de 67,5% dos aposentados
vivem com um salário mínimo. É
um absurdo que a conta seja sempre paga pelo aposentado”, diz.
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BOLSA DE ESTUDOS: A
Rede Elite de Ensino recebe
inscrições para o Bolsão 2020,
que dará desconto de 5% a
90% nas mensalidades de
2020. As inscrições gratuitas
podem ser feitas pelo site
www.ensinoelite.com.br,
através do telefone 34430033 e nas unidades do Elite.
As provas acontecem sábado
(Ensino Médio, Fundamental
II e Cursos Livres) e no dia 28
(Fundamental I, 3º ao 5º ano),
os horários das avaliações serão
informados no ato da inscrição.
Alunos de todas as séries
poderão participar do Bolsão.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
●●Município do Rio (342): Auxiliar de limpeza (107) l Operador de
telemarketing ativo (50) l Chefe de serviço de limpeza (25) l Chefe de
seção de serviços gerais (20) l Estoquista (20) l Empacotador a mão
(15) l Engenheiro mecânico (15) l Auxiliar de linha de produção (10) l 
Limpador de vidros (10) l Servente de limpeza (10) l Ajudante de obras (10)
l Encarregado de hortifrutigrangeiros (10) l Vassouras: Auxiliar de cozinha
(50) l Garçom (50) l São Gonçalo: Auxiliar de limpeza (90) l Casimiro
de Abreu: Pedreiro (50) l Armador de ferragens na construção civil (40)

oportunidades para pessoas com deficiência:
Assistente administrativo (187) l Balconista (150) l Repositor de
mercadorias(100) l Auxiliar de limpeza (66) l Empacotador a mão (59)
l Atendente de Lanchonete (50) l Repositor de supermercados (48) l 
Operador de vendas (47) l Atendente de lojas (40) l Bilheteiro de
transportes coletivos (30) l Fiscal de ônibus (30) l Operador de caixa (30)
l Recepcionista (30) l Auxiliar de escritório (20) l Conferente de carga e
descarga (20) l Promotor de vendas (16) l Auxiliar de armazenamento (15)
●●

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.

●●

Correção periódica é direito
A Constituição prevê que é
direito social do cidadão ter
acesso a um salário mínimo
“com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo”. Assim, o governo se vê
obrigado a, todos os anos, recompor ao menos a inflação.
Até o ano passado, a política
de reajuste fixava uma correção pelo Índice de Preços
ao Consumidor (INPC) do
ano anterior mais o Produto

LL

rapidinha...

Curso de
eletricista
LLA Associação dos Micro e
Pequenos Empresários da
Baixada Fluminense está
com vagas abertas para o
curso de eletricista predial
residencial, aos sábados,
das 10h ao meio-dia. Com
seis meses de duração, material didático e certificado
incluídos, as aulas têm custo de R$ 100 mensais. Informações na Rua Athaíde
Pimenta de Morais 37 e pelo telefone 2698-2014.

Interno Bruto (PIB) de dois
anos antes. Com o vencimento desse modelo, o governo se
debruça sobre uma mudança.
A política de aumentos
reais (acima da inflação) vinha sendo implementada nos
últimos anos, após ser proposta pela então presidente Dilma
Rousseff (PT) e aprovada pelo Congresso. Os reajustes pela inflação e variação do PIB vigoraram de 2011 a 2019.

LOTERIA$
TIMEMANIA concurso 1383
17/09/2019
UNIÃO BARBARENSE/SP

32 33 37 41 46 57 63
7 acertados: acumulou
(R$ 3.362.583,29)
6 acertados: 5 (R$ 14.711,57)
5 acertados: 103 (R$ 1.020,21)
4 acertados: 2.057 (R$ 6,00)
3 acertados: 20.467 (R$ 2,00)
QUINA concurso 5074
17/09/2019

09

20

31

36

69

DIA DE SORTE concurso 202
17/09/2019
Mês da Sorte: SETEMBRO

05 06 07 11 21 26 29

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,0762(c); R$ 4,0768(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos estará hoje no Hotel
Popular Central do Brasil (Rua Senador Pompeu 243) emitindo segunda via de certidão de nascimento e RG.

