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ECONOMIA

Atrasados saem até o dia 14
Aposentados do INSS que ganharam ação em novembro vão receber R$ 53,9 milhões

O

Pente-fino:
MP esta
semana

Arquivo/Marcos Corrêa/PR

Tribunal Regional
Federal da 2ª Região
(TRF2) vai pagar, até
a próxima segundafeira, R$ 53,9 milhões em
atrasados a aposentados do
INSS que ganharam ações
contra na Previdência em
novembro. A informação
foi confirmada ontem ao
DIA pelo tribunal na volta
do recesso do Judiciário. Os
valores vão beneficiar mais
de quatro mil segurados do
Rio e Espírito Santo, áreas
de abrangência do TRF2. Os
pagamentos serão feitos por
meio de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que são
créditos limitados a 60 salários mínimos. Como o piso
nacional subiu para R$ 998
agora em janeiro, o limite das
RPVs passou a R$ 59.880.
O lote que será pago é o penúltimo referente a 2018. Até
o fim de janeiro, o Conselho
de Justiça Federal (CJF) deve
anunciar dados do 12º lote do
ano passado de processos previdenciários com sentenças finais proferidas em dezembro.
Para quitar dívidas do INSS
com segurados que entraram
com ações, o conselho destinou R$ 53,9 milhões ao TRF2
a fim de zera 3.767 processos
que beneficiam 4.353 pessoas
nos dois estados.
Ao todo, quase 70 mil segurados dividirão R$ 865,8
milhões em RPVs que serão
pagos por tribunais. São ações

em que os juízes bateram o
martelo e que o INSS não tem
mais como questionar.
O dinheiro das RPVs é depositado pelos TRFs em contas abertas em agências do
Banco do Brasil ou da Caixa
Econômica Federal. O crédito ocorre em nome de quem
ganhou o processo.
Pensionistas e herdeiros de
quem processou o INSS também têm direito aos atrasados. Mas é preciso se habilitar
no Juizado Especial Federal
ou na Vara Federal, que exige a participação de advogado. Para se cadastrar e sacar,
os herdeiros devem juntar
certidão de dependentes do
INSS, óbito, identidade, CPF
e comprovante de residência.
Outro caminho para saber se
tem dinheiro a receber de
atrasados é consultar os bancos que pagam os valores.
SAIBA COMO CONSULTAR

Os valores e a data de pagamento podem ser consultados no portal www.trf2.jus.
br com documentos pessoais
e o número da ação. Os segurados devem ir no menu à
esquerda, procurar o campo
destinado a Precatórios/RPV
e clicar em Consultas, depois
em Pesquisa ao Público.
É preciso digitar o número
do requerimento ou do CPF
ou da ação. Ao informar o
código de verificação, basta
clicar em confirmar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (APENAS
ABASTECIMENTO) P13KG E P45KG, E GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS
(APENAS ABASTECIMENTO) para o preparo de gêneros e o consumo de água,
para atender às 31 (trinta e um) unidades e a sede da SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 11912/2018
DATA E HORA DO CERTAME: 21 de janeiro de 2019, às 10:00h.
RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, (UASG
985833) na Comissão Permanente de Licitação - End.: Alameda Esmeralda, 206 Jardim Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive e através do
Portal da Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
Duque de Caxias, 07 de janeiro de 2019
Rosana Pereira de Mesquita - Pregoeira

Reforma será
discutida hoje

O presidente Bolsonaro analisará proposta da reforma com ministros

AGÊNCIA DE NITERÓI

Serviços espontâneos suspensos
NNSegurados do INSS que tenta-

ram ser atendidos ontem pela
manhã na agência no Centro
de Niterói, na Avenida Amaral
Peixoto, tiveram que voltar para
casar. Problema de acesso ao
sistema da Previdência impediu que servidores encaminhassem serviços espontâneos, que
não precisam de agendamento,
como emissão de extrato de benefício e carta de concessão. Os
agendados, segundo informou
ao DIA o INSS do Rio, foram feitos e que o sistema foi retomado

por volta do meio-dia.
Desde julho do ano passado,
o horário de atendimento de
serviços espontâneos foi alterado. Quem procura a agência da
Previdência para esses serviços
só é atendido até 13h. Depois,
somente com hora marcada.
Outro problema foi uma
pane nos aparelhos de ar-condicionado. De acordo com o
INSS, equipe de manutenção
foi acionada para resolver. No
começo da tarde, o defeito não
havia sido solucionado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - ALAGOAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 0802-0040 /2018
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº - 05/2019 - Tipo: Menor preço por Item. - Objeto:
Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
locação de veículos destinados a Prefeitura Municipal de Pilar/Al.
Data de realização: 21 de Janeiro de 2019 às 09:30h, horário de Brasília.
UASG: 982837
Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF.
Informações: equipelicipilar2016@gmail.com
Pilar/AL, 07 de Janeiro de 2019.
Roseane Soares Camelo - Equipe apoio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - ALAGOAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL (VISANDO A RETIFICAÇÃO DO
EDITAL NO QUE DIZ RESPEITO AO NÚMERO DA LICITAÇÃO
CADASTRADO DO SISTEMA COMPRASNET 04/2018, E ALGUNS ITENS
CADASTRADOS NO SISTEMA COM QUANTITATIVOS INCOMPATÍVEL COM
O TERMO DE REFERÊNCIA). INFORMAÇÃO DE NOVA DATA PARA
REALIZAÇÃO DO PREGÃO.
PROCESSO: 0817-0002 /2018
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº - 04/2019
TIPO: Menor preço por Item.
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa
especializada em serviços gráficos destinados a Prefeitura Municipal de Pilar/Al.
Data de realização: 24 de Janeiro de 2019 às 09:30h, horário de Brasília.
UASG: 982837
Disponibilidade: Endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF.
Informações: equipelicipilar2016@gmail.com
Pilar/AL, 07 de Janeiro de 2019.
Roseane Soares Camelo – Equipe apoio.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo para
purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA SÃO JOSEMARIA
ESCRIVÁ Nº 560 BLOCO 07 APTº 1.006 BAIRRO: ITANHANGÁ RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22753200
1º leilão 28/01/2019 partir 11:00 horas
2º leilão 25/02/2019 partir 11:00 horas
Local AVENIDA ERASMO BRAGA N° 227 GRUPO 704, BAIRRO: CENTRO, RIO DE
JANEIRO, RJ RIO DE JANEIRO RJ
Agente Financeiro: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Mutuarios:
ANGELA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, CPF 79601693734,
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel (21) 2533-1066 ou Av. Almirante Barroso, nº63 - Sl 1514 - Centro
- Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.031-003
Leiloeiro Oficial
NORMA MARIA MACHADO.
SED:1DF60

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

    
    
       

    
    
   
       
             
           
         
           
            
  
        
     
    

O presidente Jair Bolsonaro deve editar uma medida provisória ainda esta
semana com regras para
dar início a um pente-fino em todos os benefícios
que são pagos pelo INSS.
Atualmente, passam por
fiscalização aposentadorias por invalidez e auxílios-doença. Os detalhes
da MP ainda estão sendo
fechados pelo Ministério
da Casa Civil. Mas a meta
é que seja assinada pelo
até a próxima sexta-feira.

COM MINISTROS

RIO DE JANEIRO /RJ
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, tendo
em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da certidão
apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos
autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei
nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a promover a execução
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
08/01/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:89452 - CONTRATO: 102038500223-8 - EMPRESA GESTORA DE ATIVO
- EMGEA - AG BANGU
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA CERES, N°143, APT : 303 , BAIRRO : BANGU - RIO DE
JANEIRO - RJ
SARA CHAVES DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), FUNCIONARIA PUBLICA FEDERAL,
CPF: 33648905791, CI: 3237477 IFP RJ CASADO(A) COM ERUNDI CABOCLO DOS
SANTOS , BRASILEIRO(A), PROTÉTICO AUTONOMO , CPF: 28869397734,CI: 3412193
IFP RJ
JOACI CABOCLO DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CPF:
46429867749, CI: 04004921-5 IFP SEPARADO(A) CONCENSU.
CIA PROVINCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

NNO texto da Reforma da Previdência que deve ser apresentado ao Congresso será
discutido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro com os 22
ministros. O debate ocorrerá
na segunda reunião com a
equipe após uma semana.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, recebeu a tarefa do presidente para elencar os principais pontos da
reforma que o governo pretende encaminhar a parlamentares neste semestre. Na
semana passada, Bolsonaro
chegou a divulgar, em entrevista ao SBT, que pretendia
implementar, de forma gradual, idade mínima para aposentar: 57 anos (mulheres) e
62 anos (homens).
A antecipação levou o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a desmentir Bolsonaro em público, sobre a idade mínima com a desculpa
de que a proposta não está
definida. Lorenzoni classificou de “equívoco” de que o
governo diminuiria a alíquota
do IR (de 27,5% para 25%) e
que aumentaria o IOF, embora o presidente tenha dado as
informações à imprensa.

BÔNUS PARA SERVIDOR

Para que o pente-fino seja
feito, será pago bônus de
R$ 57,50 para técnicos e
analistas do INSS que
identificarem irregularidades em benefícios concedidos como aposentadorias, pensões por morte, aposentadoria rural
e auxílio-reclusão. A expectativa da equipe econômica é de economizar
até R$9,3 bilhões já no
primeiro ano de validade.
Na concepção do governo federal, a medida
provisória servirá como
uma espécie de ação moralizadora com objerivo
de melhorar a organização do INSS, corrigir
distorções legais e coibir
fraudes, antes que a Reforma da Previdência seja
implementada.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 24 de janeiro de 2019, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 05 de fevereiro de 2019, às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/
SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de
29/11/2013, cuja Fiduciante é SARA MENDONÇA, CPF/MF sob o n° 098.972.887-08, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima),
com lance mínimo igual ou superior a R$ 160.849,47 (Cento e Sessenta Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta
e Sete Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pela “Sala 421, Bloco 03, área privativa total
de construção de 22,62m², e Fração ideal de 0,0023433394, do empreendimento Campo Grande Office e Mall, situada na Estrada
da Cachamorra, n° 350, lote 01, do PAL 47.215, Freguesia de Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ”, melhor descrito na matrícula nº
207.281 do 4° Oficio do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Imóvel ocupado.Venda em caráter “ad corpus” e no estado
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 79.027,40 (Setenta e Nove Mil Vinte e Sete Reais e Quarenta
Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA
A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4588_21 Tt).

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AVISO
DE 8/1/2019
Proc. no E-09/106/178/2017 - TORNO SEM EFEITO o aviso do edital
do pregão no 49/2018, cujo objeto é a aquisição de equipamento de
oftalmologia.
*Publicado no Jornal O Dia, no dia 17/12/2018.

EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

MINISTÉRIO DA
DEFESA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 06/2018 – UASG 160199
Nº Processo: 64583.017945/2017-96. Objeto: Registro de preços para Aquisição
de Insumos para Máquina Unitarizadora, para atender o Hospital Militar de Área
de Área de Recife. Total de itens licitados: 12. Entrega de Edital: a partir de
07/01/2018 no site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no endereço: H. M.
A. R. – Rua do Hospício, 563 – CEP 50.050-050 – Boa Vista – RECIFE – PE.
Cadastramento das Propostas: a partir de 07/01/2018 às 08h00 até 17/01/2018 às
09h58 (horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura
da sessão pública eletrônica será no dia 17/01/2018 a partir das 10h00 (horário de
Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Os interessados poderão
obter outras informações na Seção de Licitação e Contratos, pelo telefone/fax
(81) 2123-4841 e/ou correio eletrônico (e-mail) licitacao.hmar@gmail.com.
Maria Sandra Andrade – Coronel
Ordenadora de Despesas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

SAO GONCALO /RJ
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, tendo
em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da certidão
apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos
autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei
nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a promover a execução
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
05/01/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:89636 - CONTRATO: 301948037168-4 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA - AG SAO GONÇALO
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA MARIA RITA 450 APT: 904 BLOCO : 01 BAIRRO: PORTO
NOVO - SAO GONCALO - RJ
CARLOS ALBERTO PEREIRA , BRASILEIRO(A), BANCARIO, CPF: 28911873772, CI:
2761633 IFP RJ CASADO(A) COM DIANA STRECHT PEREIRA , BRASILEIRO(A), DO LAR ,
CPF: 60496886720,CI: 04139427 IFP RJ
BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTAÇÕES

