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LUIZ FERNANDO SANTOS REIS

ECONOMIA

INFRAESTRUTURA
E NEGÓCIOS

Caixa paga abono do PIS
Começam a receber hoje trabalhadores da iniciativa privada nascidos em outubro

A

Caixa Econômica Federal começa a pagar
hoje o abono salarial
calendário 2020/2021
do PIS para os trabalhadores
da iniciativa privada nascidos
em outubro que ainda não
receberam por meio de crédito em conta. Mais de 731 mil
trabalhadores têm direito ao
benefício, totalizando R$ 565
milhões em recursos.
O valor do abono varia de
R$ 88 a R$ 1.045, de acordo
com a quantidade de meses
trabalhados durante o ano-base 2019. Beneficiários correntistas da Caixa, nascidos entre
julho e dezembro, já receberam o abono por meio de crédito em conta em 30 de junho.
Os demais seguem o cronograma estipulado pelo banco.
Neste ano, ainda está previsto o pagamento dos nascidos em novembro no dia 17
do próximo mês, enquanto os
aniversariantes de dezembro
vão retirar o dinheiro no dia

REPRODUÇÃO

15 do último mês do ano. Já os
nascidos entre janeiro e junho
só recebem no ano que vem,
no calendário entre 19 de janeiro a 17 de março.
Os valores podem ser sacados com o cartão do cidadão e
senha nas agências, terminais
de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui.
Cerca de dois milhões de
trabalhadores que não realizaram o saque do Abono Salarial do calendário anterior,
finalizado em 29 de maio deste
ano, ainda podem sacar os valores. O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021.
Em todo o calendário, a Caixa

VALOR

R$ 1.045
Abono vai de R$ 88 a
R$1.045, conforme número
meses trabalhados.

Abono pode ser sacado com Cartão Cidadão nas agências da Caixa

Econômica irá disponibilizar
R$ 15,8 bilhões para 20,5 milhões trabalhadores.
Tem direito ao Abono Salarial 2020/2021 o trabalhador
inscrito no PIS há pelo menos
cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo

menos 30 dias em 2019, com
remuneração mensal média
de até dois salários mínimos.
Também é necessário que os
dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na RAIS ou eSocial, conforme categoria da empresa.
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Secretaria oferece 464 vagas
A Prefeitura do Rio, por meio
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento, Emprego
e Inovação (SMDEI), oferece
nesta semana um total de 464
vagas para o mercado de trabalho. São oportunidades destinadas para pessoas com deficiência, reabilitadas do INSS
e também para chances para
trabalhadores sem algum tipo

de deficiência. Para quem não
tem experiência profissional,
há chances também abertas
para o público.
Há oportunidades
para trabalhadores com Ensino Fundamental incompleto e também para quem
concluiu o Ensino Médio.
Entre os postos de trabalho
oferecidos há vagas para pi-

zzaiolo, auxiliar de limpeza,
motorista de caminhão, fiscal de caixa, auxiliar de loja,
prevenção de perdas e operador de telemarketing.
ENCAMINHAMENTOS

Vale lembrar que as vagas
podem expirar e sair do sistema em função da quantidade
de encaminhamentos já rea-

lizados e/ou do fim do prazo
estipulado pelo empregador.
Quem estiver no perfil
sugerido deve enviar e-mail
para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Para as
vagas destinadas a pessoas
com deficiência, os candidatos devem encaminhar
mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com.

■ e-mail: aeerj@aeerj.org.br

VAMOS SALVAR O RIO II
■ Assistimos pela televisão
no dia 1º de outubro um
debate entre os candidatos
à Prefeitura do Município
do Rio de Janeiro. O eleitor
que quer o bem da nossa
cidade deve ter ficado decepcionado e preocupado
com o resultado visto. Após
1h30 de debate ficou no ar
uma grande dúvida: afinal
qual o plano dos candidatos
para tirar o Rio da situação
em que se encontra, considerando a realidade financeira que herdará?
Ouvimos 11 candidatos
se acusando mutuamente e nenhum programa de
governo. Algumas proposições descabidas, outras
irrealizáveis e nada que
transmitisse esperança.
Quem conhece a cidade
sabe quais são as prioridades, quais gargalos existem, o que é possível e o que
é impossível. É certo que o
Rio, hoje, vive um contexto

“Precisamos
conhecer os
planos de
cada um dos
candidatos”
muito complexo. Somente
alguém com muita determinação, capaz de estruturar uma equipe de governo
extremamente competente e imbuída dos mais rígidos princípios de ética e
transparência será capaz
de transmitir esperança e
evitar que a situação se deteriore mais ainda.
Sabemos que obstáculos existem e o maior certamente é a situação financeira. Os baluartes para o desenvolvimento certamente
são Saúde e Educação. O
que foi debatido sobre esses temas, que abordasse
soluções possíveis de serem
executadas e não promessas de campanha impossíveis de serem realizadas? E
o transporte público, qual
solução foi apresentada? E
a infraestrutura que vem

sendo apontada como a
mola de retomada da Economia? Será que o município tem recursos para, ao
menos, manter, conservar
e melhorar o que já existe?
Haverá alguém interessado em investir em parcerias público privadas/concessões com a insegurança
jurídica que aqui existe?
Alguns dos grupos que pretendem participar da Concessão da Cedae, a maior
do Brasil, já demonstraram
preocupação face algumas
atitudes tomadas na atual
gestão. Não vimos, no debate, nenhum dos candidatos
abordar esse tema.
Uma das soluções para
melhorar as condições físicas de nossas escolas, hospitais, UPAs e centros de
Saúde, que estão em estado bastante precário, por
exemplo, seria concessão/
parceria público privada
para iniciativa privada.
Essa experiência já foi feita com sucesso na Bahia e
em Minas Gerais. Quando
analisamos a infraestrutura
vemos na cidade ruas esburacadas, galerias de águas
pluviais entupidas, rios
assoreados, encostas sem
tratamento prévio, viadutos e passarelas em estado
precário, além de parques
abandonados. Será que alguém viu algum dos candidatos abordar, com propostas propositivas, um
projeto para atender essas
demandas?
Precisamos conhecer os
planos de governo de cada
um dos candidatos para ver
como estão tratando esses
temas. Precisamos parar
de ouvir acusações mútuas
nos debates e na propaganda eleitoral. Nós cariocas
que moramos e amamos
nossa cidade a queremos
recuperada para dela voltarmos a nos orgulhar. Vamos analisar com cuidado
as propostas para escolher
certo e mais uma vez não
sermos iludidos.
Luiz Fernando Santos Reis é
presidente da Associação das Empresas
de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj)

ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES-BENEFICIÁRIOS DA PETROS – AMBEP
CNPJ 27 089 861/0001-44

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Atendendo ao disposto no artigo 4° § 1º e artigo 5° § 1º alínea “c”, do Estatuto Social e demais dispositivos legais pertinentes,
ficam convocados os Associados em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a
realizar-se no dia 29 de outubro de 2020, no auditório da Associação, situado na rua Álvaro Alvim, nº 21, 6º andar, nesta cidade,
em primeira convocação às 09h30m, com a presença de metade mais um dos associados com direito a voto ou, na inexistência
desse quorum, em segunda convocação às 10:00h, com qualquer número de presentes, para apreciar a seguinte Ordem do Dia:
Item Único - Discussão e deliberação sobre as propostas do Plano de Atividades e da Previsão Orçamentária da AMBEP
para o exercício de 2021, apresentados pela Diretoria, com o Parecer do Conselho Deliberativo.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020.
Nival Ricardo Marinho
Presidente do Conselho Deliberativo da AMBEP

