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Quem for demitido durante a
quarentena pode pedir auxílio
Trabalhador dispensado com
carteira assinada também terá
direito: entenda as condições
Letycia Cardoso
letycia.cardoso@extra.inf.br

B Devido

à pandemia do coronavírus, muitas empresas viram
seu fluxo de caixa zerar e tomaram a decisão de dispensar funcionários justamente em meio à
quarentena. Esses trabalhadores demitidos neste período, assim como autônomos, microempreendedores individuais e
informais, terão direito a receber o auxílio emergencial de R$
600, caso preencham os pré-requisitos para fazer a solicitação.
Para isso, é preciso fazer o pedido até o dia 3 de julho, prazo final para requerer o benefício.
O auxílio emergencial somente será concedido a pessoas

que não têm direito a segurodesemprego. No caso de trabalhadores que nunca receberam
esse benefício, o auxílio será pago a quem tenham trabalhado
com carteira assinada por tempo menor que 12 meses nos 18
meses imediatamente anteriores à data de dispensa.
No caso daqueles que já deram entrada no seguro-desemprego uma única vez anteriormente, o auxílio emergencial será pago a quem tenha
trabalhado menos de nove
meses durante o período de
um ano imediatamente anterior à demissão.
Já no caso dos trabalhadores
que já tenham solicitado o segu-

ro-desemprego pelo menos duas vezes, têm direito ao benefício de R$ 600 as pessoas que trabalharam por menos de seis meses imediatamente anteriores à
data de dispensa.
Além disso, é preciso ter
mais de 18 anos; não receber
benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), como aposentadoria, pensão ou Benefício de
Prestação Continuada (BPC);
não ser beneficiário de seguro
defeso ou de programa de
transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família; estar em família com
renda mensal por pessoa de
até meio salário mínimo (R$
522,50) ou com renda mensal
total de até três salários mínimos (R$ 3.135,00); e, em
2018, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70.

QUEM PODE SOLICITAR
Todos aqueles que não têm direito ao seguro-desemprego atualmente
podem receber o benefício de R$ 600. Confira abaixo os requisitos:
Quem nunca recebeu
o seguro-desemprego
antes

O auxílio emergencial será pago a quem tenha
trabalhado, com carteira assinada, por tempo menor
que 12 meses nos 18 meses imediatamente anteriores
à data de dispensa

Quem solicitou o
seguro-desemprego
uma vez na vida

O auxílio emergencial será pago a quem tenha
trabalhado, com carteira assinada, por menos de nove
meses durante o período de um ano imediatamente
anterior à demissão

Quem já pediu o
seguro-desemprego
pelo menos duas
vezes anteriormente

O auxílio emergencial será pago a quem tenha
trabalhado, com carteira assinada, por menos de
seis meses, sendo eles imediatamente anteriores à
data de dispensa

Se estiver enquadrado nos critérios, o trabalhador pode fazer o pedido pelo
site auxilio.caixa.gov.br ou através do aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial,
disponível tanto para Android quanto para iOs
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Governo vai pagar mais duas parcelas do benefício
Daniel Gullino
assinatura_email

B Bolsonaro afirmou que já tem
mais duas parcelas do auxílio
emergencial “acertadas” com o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, mas que ainda precisa
precisa definir o valor. As três
primeiras foram de R$ 600, mas
o presidente já disse que as se-

guintes serão menores.
— Muita coisa foi feita. Esse
próprio auxílio emergencial de
R$ 600, que já estão quase certas a quarta e quinta parcelas,
de valores menores um pouco,
que está sendo ajustado pelo
Ministério da Economia, ajudou a evitar problemas sociais
— disse Bolsonaro, que, em se-

Mais de 8 milhões
podem ter recebido
indevidamente
Geralda Doca
geralda@bsb.oglobo.com.br

B Um

relatório preliminar do
Tribunal de Contas da União
(TCU) identificou o risco de
que 8,1 milhões de pessoas tenham recebido indevidamente
o auxílio emergencial de R$
600. O documento aponta ainda que 2,3 milhões de brasileiros que deveriam ter acesso ao
benefício podem ter ficado fora do programa.
Os dados foram divulgados
pelo jornal “O Estado de S. Paulo” e confirmados pelo EXTRA,
que também teve acesso ao es-

tudo. O auxílio foi criado em
abril para ajudar trabalhadores
informais, autônomos e desempregados a atravessarem a
crise do coronavírus.
O documento do TCU faz
parte de um programa de
acompanhamento para avaliar o destino do dinheiro público. O relatório chegou à conclusão de que 21,2 milhões de
pessoas teriam direito a se cadastrar para receber o auxílio.
Dados da Caixa Econômica, no
entanto, indicam que 29,3 milhões foram cadastradas, uma
diferença de 8,1 milhões.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

guida, foi mais enfático: — Temos mais uma parcela de R$
600, depois mais duas acerta-

<< Temos duas

acertadas. Falta
definir o montante>>

Jair Bolsonaro
presidente

das com o Paulo Guedes. Falta
definir aí o montante.
Segundo Bolsonaro, Guedes quer retomar a chamada
carteira de trabalho verde e
amarela para que as pessoas
que deixarem de receber o auxílio tenham algo “concreto”.
O Programa Verde e Amarelo
previa incentivos para a con-

Ana Clara Veloso
ana.veloso@extra.inf.br

B Circula pelo WhatsApp e nas

redes sociais um link que promete a liberação da terceira
parcela do auxílio emergencial
de R$ 600. Mas cuidado: tratase de mais um golpe. Atualmente, a Caixa Econômica Federal ainda libera as transferências e os saques em dinhei-

ro da segunda parcela do benefício, e o calendário da terceira
parcela sequer está definido.
O benefício do governo já foi
isca para golpes outras vezes.
Na versão mais comum, o link,
ao ser acessado, exibe perguntas para a vítima, para realização de um suposto cadastro.
Em seguida, pede que ela compartilhe o endereço virtual

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 01/2020- FME
Processo: 3485/2020
Objeto: “Contratação De Empresa Para Reforma Da Nova Sede Da Secretaria De Educação, Cultura E
Turismo – Fundo Municipal De Educação”
Critério de Julgamento: Menor Preço Global - Data e Hora de Abertura: 22/06/2020 ÀS 10:00 H.
Para maiores informações os interessados devem dirigir-se a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – Rua Nelson Silva, 132, Centro, Itaboraí, das 10h às 16h, ou e-mail: cpl@itaborai.rj.gov.br.
Karlos Wagner Tonelli de Melo - Presidente CPL

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, através do Pregoeiro,
a retiﬁcação no referido aviso do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 33/2020, cujo objeto
é Aquisição de materiais médico-hospitalares EPIs e materiais de limpeza para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Unidades Básicas de Saúde, Programa de
Saúde Bucal, Policlínicas, CPS, Mente Saudável, Fisioterapia, Transporte, Coordenações e
Departamentos, durante o enfrentamento da emergência de saúde nacional (coronavirusCOVID19) “Onde se Lê: Modalidade Pregão na forma Presencial, n.° 33/2020 no dia 09/06/2020,
às 09h30min.” Leia-se: Modalidade Pregão na forma Presencial, n.° 33/2020 no dia 09/06/2020,
às 15h30min. Permanecem em vigor as demais condições não alteradas nessa errata.
Casimiro de Abreu, 03 de junho de 2020.
Marcelo Pereira Rangel
Pregoeiro

MINISTÉRIO DA
SAÚDE
MINISTÉRIO DA
SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
SERVIÇO DE APOIO À LICITAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
SERVIÇO DE APOIO À LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 071/2020

Pregão Eletrônico n.º 074/2020
Registro de Preço n.º 055/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço
Continuados de Limpeza Técnica Hospitalar e Asseio Condominial.
Abertura: 17/06/2020 às 09hs
Processo n.º 25410.001260/2019

Objeto: Aquisição De Bolsa Coletora para Nefrostomia e outros.
Abertura: 18/06/2020 às 10hs
Processo n.º 25410.003071/2020
O edital pode ser retirado nos sítios:
www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br/editais
PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

a carteira (de trabalho) verde e
amarela. É uma maneira de reaquecer o emprego no Brasil. É
uma preocupação enorme. A
gente não pode acabar com o
auxílio emergencial e não ter algo já de concreto na praça, para
atender milhões de pessoas, em
especial da informalidade, que
ficaram desempregadas.
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Golpe em aplicativo de conversa
promete liberação do dinheiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP – Nº: 011/2020
Nº. Processo: 1435/2020
Dia: 19/06/2020
Horário: 10 (dez) horas
Objeto: Contratação de empresa para serviços de manutenção predial corretiva e preventiva das
unidades escolares.
Valor estimado: R$ 1.659.752,50 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
Local: Departamento de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE
ITABAPOANA, localizada na Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, São Francisco de Itabapoana - RJ.
Os interessados poderão obter informações detalhadas, cópia do edital e os formulários
necessários à apresentação das propostas comerciais no endereço acima mencionado e nos
horários das 08h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados Municipais, Estaduais e
Nacionais, mediante requerimento ao Sr. PREGOEIRO da PMSFI, em papel timbrado da empresa,
a entrega de 02 (duas) Resmas de Papel A4 75g/m² c/ 500 folhas e 01 (um) CD, ou no endereço
eletrônico http://138.59.40.26:8079/transparencia/.
03/06/2020
Júlio César Nunes Barbosa
Pregoeiro

tratação de jovens entre 18 e
29 anos e pessoas com mais de
55 sem vínculo formal. Uma
medida provisória (MP) foi
editada em 2019 para criá-lo,
mas o texto foi revogado neste
ano por Bolsonaro porque não
havia consenso no Senado para aprová-lo.
— Ele quer voltar agora com

O edital pode ser retirado nos sítios:
www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br/editais
PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

com amigos. Os dados podem
ser usados pelos criminosos
para realizar a assinatura de
serviços online e até para abrir
contas em bancos. E com o
compartilhamento do link,
eles garantem mais vítimas.
Segundo o dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, os aplicativos de conversa são os prin-

cipais meios utilizados para
disseminar golpes digitais. A
Caixa Econômica confirma e
recomenda não clicar em links
recebidos por SMS, WhatsApp
ou redes sociais para acesso ao
auxílio emergencial. Antes de
compartilhar informações, é
importante checá-las em jornais e nos canais oficiais da
Caixa ou do governo.
t
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Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.
Início do recebimento das propostas: 05/06/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 19/06/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 19/06/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 19/06/2020 às 09:30 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 2106-3411,
através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br ou ainda na Coordenadoria de
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luis Ponce,
n. 263 – Centro – Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento
de energia de nossos clientes.
Dia: 07/06/2020
Horário
Endereço
N° Deslig.
MAGÉ
08:30 às 12:30
Alameda Niltinho - Jardim Nazareno - Magé
13304825
08:30 às 12:30
Estrada Automóvel Club - Piabetá - Parque Caçula - Magé
13304825
08:30 às 12:30
Rua Humaitá - Parque Humaita - Piabetá - Magé
13304825
08:30 às 12:30
Rua B - Parque Maita - Magé
13304825
08:30 às 12:30
Rua Itororó - Piabetá - Magé
13304825
08:30 às 12:30
Rua Maita - Piabetá - Magé
13304825
08:30 às 12:30
Rua Pedro Leal - Piabetá - Magé
13304825
09:00 às 13:00
Avenida A - Centro - Magé
13304905
09:00 às 13:00
Avenida Canal - Parque São Miguel - Magé
13304905
09:00 às 13:00
Rua Thereza Bandeira Salomão - Santo Antonio - Jardim Santo 13304905
Antonio - Magé
09:00 às 13:00
Estrada Rio Teresopolis - Jardim Esmeralda - Bosque Taquaral 13304905
- Magé
09:00 às 13:00
Parque São Miguel - Parque Boneville - Magé
13304905
09:00 às 13:00
Rodovia São José - Centro - Magé
13304905
09:00 às 13:00
Servidões 2, 3, 4, 13 - B. Salomão - Jdm Santo Antonio - Jdm 13304905
Esmeralda - Centro - Nova Marilia - Predio - Parque Santo Antonio
- Magé
09:00 às 13:00
Rua Nossa Senhora de Fatima - Jardim Esmeralda - Magé
13304905
09:00 às 13:00
Rua Santo Antonio - Parque Boneville - Parque São
13304905
Miguel - Magé
09:00 às 13:00
Rua São Luiz - Parque São Miguel - Magé
13304905
09:00 às 13:00
Rua São Sebastião - Parque Boneville - Magé
13304905

Estamos com você, mesmo a distância.

