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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

SERVIÇOS

LLBENEFÍCIO PARA APOSENTADOS

Para isenção de imposto
Segurados do INSS com doença grave ganham plataforma para orientação

A

posentados e pensionistas do INSS que tenham
doença grave são isentos do Imposto de Renda. É lei.
Ponto. Mas daí saber qual o tipo de doença que garante a dispensa do pagamento e quais os
documentos exigidos para solicitar o benefício junto à Receita
Federal são outros quinhentos.
Para facilitar a vida dos segurados, uma plataforma foi criada
para descomplicar a burocracia
dos órgãos governamentais. A
ferramenta possibilita ao aposentado ou pensionista do INSS
com doença grave a pedir isen-

ção de Imposto de Renda (IR)
sem sair de casa. A solicitação é
feita ao órgão pagador da aposentadoria (INSS). Sendo deferida, a comunicação é repassada
à Receita Federal.
A plataforma Isenta.app (https://isenta.app), criada pelo
escritório Tomasi Silva, pode
ser baixada online por celular,
tablet ou no computador. Ela
facilita o acesso das pessoas ao
benefício. “Além da dificuldade de conseguir o auxílio no
INSS, muitas pessoas nem sabem que têm esse direito”, explica Eduardo Silva. De acordo

com o advogado, alguns segurados desconhecem seus direitos: “Um segurado aumentou sua aposentadoria em 25%
por precisar de cuidador”, conta Fernanda Tomasi.
As doenças são: Aids, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por
radiação, doença de Paget em
estados avançados, doença de
Parkinson, esclerose múltipla,
espondilite anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia
grave, hepatopatia grave, câncer,
paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa.

OLHO VIVO

EMPREGOS HOJE

1.055 90% 8% 2%
VAGAS

COMÉRCIO

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

SECRETARIA
TRABALHO
E RENDA
GOVERNO ESTADUAL
DO ESTADODE
DO
RIO DE JANEIRO
Município do Rio (508): Vendedor de comércio varejista (220) l Operador
de telemarketing ativo (90) l Motorista de Ônibus (50) l Vendedor pracista (40)
l Vendedor de serviços (40) l Açougueiro (15) l Locutor (10) l Volta Redonda:
Monitor de apoio ao teleatendimento (70) l Operador de telemarketing receptivo
(30) l Seropédica: Motorista carreteiro (61) l Teresópolis: Programador de
sistemas de computador (16) l Auxiliar de linha de produção (10) l Cabeleireiro
(10) l Vendedor Porta a Porta (10) l Ajudante de farmácia (8) l Balconista de
farmácia (8) São João de Meriti: Atendente de loja (25)
●●

l

OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
Balconista (50) l Auxiliar de limpeza (43) l Auxiliar administrativo (35) l 
Auxiliar de estoque (17) l Atendente de telemarketing (10) l Consultor de vendas
(10) l Estoquista (10) l Operador de caixa (10) l Operador de telemarketing ativo
e receptivo (10) l Recepcionista (10) l Operador de vendas (8) l Empacotador a
mão (7) l Consultor de vendas (6) l Repositor de mercadorias (5)
●●

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.

EVENTO: Amanhã é lembrado
o Dia da Consciência Negra e a
data será comemorada em grande estilo. A ONG Favela Mundo,
em parceria com o MetrôRio, irá
promover o Dia da Beleza Negra,
hoje, a partir das 19h, na estação
Central. Durante o evento, haverá oficinas gratuitas de tranças
e turbantes, onde o público vai
aprender amarrações diferentes
e ainda será presenteado com o
tecido que usar durante o treinamento. Os penteados serão
ensinados por alunos e professores do Projeto A Arte Gerando Renda. Informações sobre a
entidade: www.favelamundo.
org.br ou 2236-4129.
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Processo é feito via plataforma
LLE como fazer? Na plataforma
online, o usuário cadastra seus
dados e, em até 24 horas, um
representante faz contato para
obter mais detalhes do caso. O
atendimento é totalmente digital e de forma prática. Todos os
documentos são enviados via
e-mail ou WhatsApp.
O acesso não se limita a
quem não fez o pedido de isenção. Quem já levou um não do
Fisco na esfera administrativa
também pode ver se há condi-

RAPIDINHA...

Data para 13º
de servidores
LLO governador Wilson Witzel
anunciou ontem que o décimo
terceiro salário dos servidores do
Estado do Rio vai estar na conta
no próximo dia 2 de dezembro.
A possibilidade de o pagamento
ser feito nesta data já vinha sendo
manifestada pelo governador. O
dinheiro vai estar disponível para
os servidores ativos e também para os aposentados e pensionistas
do governo estadual. O anúncio
foi feito durante cerimônia de ingresso de 25 novos policiais militares no 6º BPM (Tijuca).

ção de entrar na Justiça e conseguir o benefício.
“Em alguns casos a negativa
é apenas devido a uma questão
de interpretação, como o que
aconteceu com um segurado
com HIV. Ele teve seu pedido
negado no INSS, pois na lei
consta a nomenclatura Aids”,
explica Fernanda Tomasi.
“Através da inovação estamos repensando o que fazemos
no automático”, avalia Eduardo Silva.

LOTERIA$
LOTOFÁCIL concurso 1892
18/11/2019
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15 acertos: 1 (R$ 1.761.663,57)
14 acertos: 254 (R$ 2.134,06)
13 acertos: 9.593 (R$ 25,00)
12 acertos: 147.469 (R$ 10,00)
11 acertos: 835.252 (R$ 5,00)
QUINA concurso 5124
18/11/2019
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Quina: acumulou (R$ 1.490.297,26)
Quadra: 19 (R$ 22.487,42)
Terno: 3.146 (R$ 204,22)
Duque: 90.375 (R$ 3,91)

INDICADORES
POUPANÇA: 0,2871% (HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,2054(C); R$ 4,2060(V)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Hoje, das 10h às 16h, a Ouvidoria Itinerante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) estará no Calçadão de Bangu. Vários órgão públicos e empresas privadas vão participar do evento.

