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ECONOMIA

Aposentado pode sacar
saldo do FGTS todo mês

Foto: Daniel Castelo Branco

É preciso continuar trabalhando na mesma empresa após concessão do benefício

O

José Cruz / Agência Brasil

s trabalhadores que
se aposentam pelo
INSS podem sacar
o FGTS que acumularam ao longo da vida. E
quem optar por continuar no
mercado com carteira assinada, na mesma empresa em
que atuava antes da concessão do benefício pela Previdência, terá direito de retirar
mensalmente os novos depósitos feitos pelo empregador.
O saldo do FGTS é composto por créditos mensais
equivalentes a 8% do valor
do salário do trabalhador. Se,
por exemplo, o aposentado
que se mantém na ativa recebe R$1,5 mil, terá R$120
depositados todo mês no
fundo. O segurado também
pode esperar passar um
ano para retirar a quantia.
Ou seja, teria um total de
R$1.560 após 12 meses, incluindo a parcela referente
ao 13º salário.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, que
administra o fundo, se esse
mesmo trabalhador que se
aposentou e está trabalhando, mas mudou de emprego,
perderá o direito ao saque
mensal do FGTS. Segundo as
regras de retirada, neste caso,
o segurado seguirá as normas
que são iguais aos demais trabalhadores para poderem tirar o dinheiro do fundo para
financiar casa própria, tiver
doença grave ou ter sido demitido sem justa causa.
O pedido para sacar os valores mensais deve ser feito

Dá para tirar
dinheiro em
casa lotérica

DEPÓSITO TODO DIA 7

As empresas fazem o recolhimento do depósito dos 8% na
conta do FGTS todo dia 7 do
mês subsequente. A transferência para a conta-corrente
ou saque pelo trabalhador
leva, em média, cinco dias.
Ao entrar com o pedido de
retirada, o trabalhador precisa apresentar documentos,

Luz vai ficar bem mais
cara no Rio em 2019

>>Para quem tem até
R$ 1,5 mil, o saque
será liberado também
nos caixas eletrônicos,
mas o trabalhador terá
que usar senha do Cartão Cidadão (o cartão
não é necessário) e o
número do PIS, que é
o mesmo do NIS (Número de Identificação
Social) ou NIT (Número de Identificação do
Trabalhador).
Se preferir, o segurado
pode ir direto a boca do
caixa na agência da Caixa. Só que é necessário
levar o número do PIS,
NIS ou NIT e um documento oficial com foto.
Conforme a Caixa, o
saldo do fundo é corrigido em 3% ao ano, mais
a variação da Taxa Referencial (TR), a remuneração que fica abaixo do
que rende a poupança.
Desde o ano passado,
o governo vem distribuindo um rendimento a mais aos trabalhadores que corresponde
a metade do lucro do
fundo. Em 2018, houve
pagamento de 1,72% sobre o saldo de dezembro
do ano passado.

Saques de parcelas do FGTS podem ser feitos nas agências da Caixa

em uma agência da Caixa
Econômica. o trabalhador
tem a opção de agendar a retirada mensalmente, com o
dinheiro sendo transferido
para a conta que o segurado
indicar ao banco, seja da própria Caixa ou de outra qualquer instituição financeira.

Repasse reajuste anual será em 15 de março no Estado do Rio

entre eles o que comprove a
aposentadoria concedida
pelo INSS; carteira de trabalho que contenha o registro
da contratação pela empresa em que ele se aposentou e
continua atuando; e identidade com foto.
O saque poderá ser feito
todo mês nos caixas eletrônicos do banco estatal. Para
valores acumulados de até
R$ 3 mil, a retirada é feita
nos terminais eletrônicos
de atendimento com Cartão
Cidadão e senha. Também dá
para sacar nas casas lotéricas ou correspondentes bancários da Caixa com o Cartão
Cidadão, com senha e documento oficial com foto.

Consumidor em todo o país terá que arcar
com R$ 1,9 bi, além do reajuste da tarifa
A conta de luz ficará bem
mais cara para o consumidor fluminense a partir do ano que vem. Junto
com a correção tarifária
anual, o valor subirá para
cobrir o prejuízo de R$
1,937 bilhão, constatado
no orçamento da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que será repassado às empresas do
setor em outubro. Para os
clientes da Light e Enel,
no Estado do Rio, o repasse e o reajuste anual será
em 15 de março de 2019.
A revisão aprovou
R$1,937 bilhão a mais
na Conta de Desenvolvimento Energético. O
orçamento anterior, de
R$18,8 bilhões, passou
para R$20,053. Segundo a
Aneel, a diferença que será
paga pelo consumidor vai
depender da concessionária. Já as empresas no Estado do Rio informaram
que o valor não está fechado, ainda dependendo do

repasse de informações da
agência reguladora.
Os clientes já pagam uma
taxa para a CDE na conta de
luz. Para outros estados, a cobrança já deve valer a partir
do mês de outubro.
A principal justificativa do aumento foi devido a
custos a linha de transmissão que liga Manaus (AM) a
Roraima (RR), que, segundo a agência, está parada
por falta de licenciamento.
Também pesou a inclusão de
mais recursos para cobrir os
gastos da Conta de Consumo
de Combustíveis (CC), que
passaram de R$ 5,346 bilhões para R$ 5,849 bilhões.
O montante maior de recursos, cerca de R$ 406 milhões, irá para o acionamento
de usinas termelétricas em
Roraima, por conta da eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica da
Venezuela para o estado.
Reportagem da estagiária Edda Ribeiro,
sob supervisão de Max Leone.

DIA A DIA

DÓLAR OSCILA MAS FECHA EM R$ 4,15

AMBEV: PROGRAMA DE ESTÁGIO ABERTO

SEMANA DA BELEZA VAI ATÉ O DIA 29

Apesar da oscilação, o mercado
financeiro terminou o dia com
estabilidade. Ontem, o dólar fechou em R$ 4,15, após oscilar e
chegar a R$ 4,19 pela manhã. Já
o Ibovespa, da Bolsa, teve queda
de 1,94%, aos 74.711,80 pontos.
O movimento refletiu a influência da crise na Argentina na

O Programa de Estágio 2019 da
cervejaria Ambev está aberto para
universitários de todo país. O estágio tem duração de dois anos, e os
candidatos deve ter previsão de
formatura até 2020.2.
Entre os benefícios oferecidos
aos selecionados estão bolsa-auxílio, refeição, vale-transporte e

A rede de Supermercados Guanabara estendeu as ofertas da
tradicional Semana da Beleza.
Clientes podem aproveitar as promoções até o dia 29 deste mês.
São diversas marcas com até 50%
de desconto. O Shampoo e Condicionador Niely Super Bomba, por
exemplo, está 40% mais barato,

moeda norte-americana, mas a
alta de foi relacionada a possível
divulgação de mais uma pesquisa do eleitoral sobre as eleições
presidenciais no Brasil que ocorreria ontem. O cenário político
também teve impacto sobre a
baixa da Ibovespa, que atingiu o
menor nível em dois meses.

VALE AZUL ENERGIA LTDA
CNPJ: 17.339.788/0001-68
CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
VALE AZUL ENERGIA LTDA torna público que recebeu do Instituto Estadual
do Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO AVB003859, que altera o termo da LI
n° IN030852, Esta averbação foi emitida por decisão do Conselho Diretor
- CONDIR, em sua 443a Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental,
realizada em 15.8.2018, tendo como base o parecer elaborado pela área
técnica, por força do art. 8°, inc. V, c/c art. 14, inc. III, do Decreto Estadual
nº 41.628, de 12.1.09, alterado pelo Decreto Estadual n° 46.037, de 5.7.17,
Fica excluída a seguinte condição de validade: "28-Não iniciar as obras
para instalação da atividade antes da obtenção da Licença de Instalação
para o gasoduto de gás natural", na RODOVIA RJ-168, KM 7,5 - AROEIRA,
município MACAÉ. Processo n° E- 07/002.2221/2015.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO
A 2a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna publico que fará realizar a
licitação a seguir:
TOMADA DE PREÇO N 002/2018.
OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento
de materiais, equipamentos, instrumentos, ferramentas, acessórios e
��� �� ���� �������������� ���������� � ���������� ����� ���� reforma
e adequação das instalações elétricas do colégio da Polícia Militar
unidade de Campo Grande CPMERJ/CG, na forma da proposta-detalhe
e do instrumento convocatório.
DATA: 20/9/2018, às 10 horas.
LOCAL: Rua Evaristo da Veiga, no 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
VALOR ESTIMADO: R$ 751.949,51 (setecentos e cinquenta e um mil,
novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos).
AQUISIÇÃO: o edital e seus anexos estarão à disposição para consulta
e/ou aquisição, neste caso mediante a permuta de 1 (uma) resma de
papel A4, na Diretoria de Logística – DL/4 Engenharia, Rua Evaristo da
Veiga, no 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no horário das 10h às 12h e das
14h às 15h ou, podendo, alternativamente, ser adquirido através do site
da PMERJ www.pmerj.rj.gov.br ou ainda www.compras.rj.gov.br
FUNDAMENTO: Processo no E-09/094/100107/2018.
o

possibilidade de efetivação. As
inscrições vão até 1º de outubro
no site www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/estagio
para cursos como Engenharia,
Direito, Farmácia e outros. O processo tem etapas de teste online,
dinâmica e entrevista. A previsão
de admissão é em janeiro de 2019.

saindo a R$8,99; o Óleo Extraordinário Elseve 100 ml, de
R$ 29,20, sai a R$19,99.
Para os bebês, as fraldas Pampers ou Huggies saem a R$8,75
o pacote, e o shamppo Jhonson
custa R$4,99. A tinta de coloração Maxton está com desconto
de 50%: de R$11,98 por R$5,99.

    
      
     

    
    

                  
               
     
                     
                      
                 
                  
                   
               
         
  
 
 

FIOCRUZ
Fundação
Oswaldo Cruz

Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos

Bio-Manguinhos

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO
FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 287/2018-BM
Objeto: Aquisição de Filtros Elétricos da marca HIDRO AMBIENTAL
Data: 20/09/2018 às 09:00 horas
O Edital só estará disponível no site : www.comprasnet.gov.br.

MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
EXTERIOR E SERVIÇOS

GOVERNO
FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
O INMETRO torna público o resultado do Pregão Eletrônico n.º 020/2018 –
Processo INMETRO n.º 0052600.106753/2017-19 – Objeto CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
DA AMAZÔNIA, sagrando-se vencedora a empresa: CTZ CONSULTORIA E
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 94.823.408/0001-07, Item 01. Valor global da Ata:
R$ 858.889,99.

