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LOTERIA$
RESULTADOS DO FIM DE SEMANA:
MEGA-SENA concurso 2266
30/05/2020

10 23 31 37 58

Inadimplência
dobra em maio
Pandemia compromete moradores e condomínios

E

m clima de pandemia, condomínios do Rio registraram a maior taxa de inadimplência da história.Uma pesquisa
da Apsa, empresa de gestão condominial, mostrou que a taxa
de atraso das cotas subiu 100%,
comparando os meses de março
e abril. Com a marca de 14% das
taxas atrasadas, os condomínios
podem ter contas comprometidas. No Senado, foi aprovado um
projeto de lei para impedir as ordens de despejo durante a crise. O
estudo analisou mais de dois mil
condomínios, que representam
cerca de 20% dos condomínios da
capital, além de apontar uma tendência de aumento ainda maior
para maio.A intensificação da inadimplência pode ser sinônimo de
preocupação,visto que a cota paga
pelos moradores é usada para arcar com as despesas básicas do espaço,como conta de água,energia
e manutenção.
O projeto de lei que impede o
despejo ainda precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor.
Com a chegada da pande-

Reprodução

Uma pesquisa da Confederação
Nacional de Comércio de Bens,
Serviços e Turismo mostrou que
maio atingiu o maior patamar
de endividamento das famílias
brasileiras em quase três anos.
Como consequência da pande-
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Sena: Acumulou (R$ 39.159.544,26)
Quina: 50 ganhadores (R$ 64.685,64)
Quadra: 4.167 ganhadores (R$ 1.108,80)
TIMEMANIA concurso 1491
30/05/2020
SANTO ANDRÉ/SP

10 22 29 57 70 75 78
DIA DE SORTE concurso 310
30/05/2020
Mês da Sorte: ABRIL

06 07 09 10 13 14 21
AVISO: A Caixa Econômica decidiu
suspender os sorteios da Loteria Federal por
três meses, em função dos cuidados com a
pandemia do novo coronavírus.As novas
datas vão ser divulgadas em julho.
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A inadimplência nos condomínios dobrou entre abril e maio

mia, muitos locatários flexibilizaram o pagamento dos
aluguéis e até reduziram os valores. O comerciário Fernando
César, de 59 anos, tomou a iniciativa de reduzir o aluguel de
seus inquilinos em 50%.“Também pago aluguel, então enten-

do a situação”, explica.
O especialista em direito
imobiliário Leandro Sender
diz que a negociação é um direito básico.“Nada impede que
as duas partes sentem e conversem, tentem atingir um meio
termo”, recomenda.

mia, este mês 66,5% das famílias
se declararam endividadas, contra 63,4% em maio de 2019. Para a educadora financeira Karine
Martins, a pandemia só reforçou
a importância do planejamento.
“É importante listar todas as dí-

vidas, criar um cronograma de
pagamento, priorizando o que
é essencial para sua sobrevivência.Assim, a pessoa consegue observar o que dá para postergar e
se programar para começar a pagar”, orienta Karine.
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Quina: Acumulou (R$ 7.298.873,56)
Quadra: 65 ganhadores (R$ 8.902,54)
Terno: 4.753 ganhadores (R$ 183,07)
Duque: 126.664 ganhadores (R$ 3,77)
DUPLA-SENA concurso 2085
31/05/2020
1º SORTEIO

05 21 28 35 36
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Sena: Acumulou (R$ 2.822.074,40)
Quina: 13 ganhadores (R$ 4.557,73)
Quadra: 534 ganhadores (R$ 126,80)
Terno: 12.344 ganhadores (R$ 2,74)
2º SORTEIO

FEDERAL

O QUE BOMBA

Mês de maio atinge maior endividamento
LL

QUINA concurso 5283
30/05/2020
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Sena: Não houve ganhador
Quina: 8 ganhadores (R$ 6.665,68)
Quadra: 744 ganhadores (R$ 91,01)
Terno: 14.705 ganhadores (R$ 2,30)

Olho vivo
LLJOVEM APRENDIZ: Terminam
sexta-feira as inscrições no programa Jovem Aprendiz dos Correios. Estudantes de todo o país
que tenham entre 14 e 22 anos
completos e cursem, no mínimo,
o 6º ano do Ensino Fundamental, podem se candidatar. O edital
contempla o total de 4.462 vagas.
Os jovens selecionados terão uma
jornada semanal de trabalho de
20 horas e receberão um salário
de até R$ 490,83 mensais — além
de vale-transporte, vale-refeição
ou alimentação e uniforme. Durante os 12 meses de contrato, o
Jovem Aprendiz conciliará a parte teórica dos cursos de Assistente
Administrativo ou de Assistente
de Logística, com a parte prática
das atividades exercidas nos Correios. Informações e inscrições:
www.correios.com.br.

indicadores
POUPANÇA: 0,1733% (hoje)
DÓLAR: R$ 5,4257(c); R$ 5,4263(v) — 29/05/2020
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

