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A redução da velocidade de
conexão em internet móvel ou
fixa deverá ser informada em
tempo real aos consumidores.

Ganhe Mais

A obrigação das operadoras
está prevista no projeto de lei
3.041/20, aprovado em discussão única, ontem, na Alerj.

B FUNCIONÁRIOS ALERTAM PARA INSEGURANÇA

INSS diz que cortará ponto de
perito que não voltar ao trabalho
O serviço mais aguardado
ainda não tem data certa
para ser oferecido nas agências
B Uma

queda de braço entre
os peritos médicos e o governo está impedindo a realização das perícias nas agências
do INSS, que reabriram depois de quase seis meses fechadas por causa da pandemia. A categoria alega que os
postos não estão preparados
para garantir a segurança
desses profissionais, inclusive com Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs),
como máscaras, luvas e tocas, com prazo de validade
vencidos. A direção do INSS,
por sua vez, diz que a justificativa não procede e que as
agências estão seguras.
Para comprovar, desde segunda-feira, equipes técnicas do INSS começaram a cirtoriar todas as 151 agências
autorizadas a realizar perícia
médica em todo o país. Mas
sem a presença dos peritos.
Ontem, o Secretário Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou
que os peritos que não retornarem ao trabalho terão o
ponto cortado:
— O nosso objetivo é muito claro, preservando vidas,
mas nós vamos prestar o
atendimento.
Segundo a direção do

INSS, existem hoje cerca de
600 mil segurados que dependem da realização de perícia para receber algum benefício da Previdência. São
pessoas que não conseguiram obter a antecipação do
pagamento por meio da ferramenta disponível no aplicativo Meu INSS.
Ontem, a Secretaria de
Previdência afirmou que os
agendamentos para perícia
médica do INSS estão autorizados a partir de hoje nas 92
agências — nenhuma delas
no Rio — que foram liberadas após as inspeções. Já a
Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais
(ANMP) informou que foi realizada uma inspeção nos dias 8 e 9 de setembro com peritos e com o INSS e que quase nenhuma estava apta ao
retorno. No entanto, o INSS
resolveu fazer uma inspeção
por conta própria.
— Os únicos que podem fazer a inspeção são os médicos
peritos federais. O INSS está
invertendo os papéis. O público de perícia é de alto risco
nessa pandemia e as agências
vão virar uma bomba relógio
— afirma Francisco Cardoso,
vice-presidente da ANMP.

Bolsonaro libera
estudos sobre novo
programa social
B Um dia depois de suspender

as discussões no governo sobre o Renda Brasil, o presidente Jair Bolsonaro deu sinal
verde para que o relator do
Orçamento da União de 2021,
senador Marcio Bittar (MDBAC) avance com a elaboração
de um novo programa social,
segundo o parlamentar. Bittar
não informou, no entanto, de
onde pretende tirar os recursos para custear a medida.
A declaração do senador foi
dada após um café da manhã
com Bolsonaro. Na véspera, o
presidente havia criticado a
proposta da equipe econômica de congelar aposentadorias e pensões para bancar os repasses aos mais pobres. Ao
longo do dia, auxiliares palacianos e interlocutores do ministro da Economia, Paulo
Guedes, sinalizaram que o debate poderia ser retomado no
Congresso, o que foi confirmado por Bittar.
— Tomei café da manhã
com o presidente da Repúbli-

ca e fui solicitar ao presidente
se ele me autorizava a colocar
dentro do Orçamento a criação de um programa social
que possa atender milhões de
brasileiros que foram identificados ao longo da pandemia e
estavam fora de qualquer programa social. O presidente me
autorizou.
O parlamentar afirmou
que apresentará um texto semana que vem, mas evitou
dar detalhes sobre como financiará o benefício:
— Vou conversar com os líderes do governo no Senado
e na Câmara, conversar com
a equipe econômica.
Guedes aguarda um pedido
de demissão do secretário especial da Fazenda, Waldery
Rodrigues, que foi quem desagradou o presidente ao defender o congelamento de benefícios. Segundo fontes, a equipe econômica tenta construir
uma saída honrosa para Waldery, como um cargo em organismo internacional.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE SUSPENSÃO SINE-DIE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020/FMSN
O Presidente do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Nilópolis torna público para
conhecimento dos interessados que o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020/FMSN, PROCESSO
Nº 742/2020/FMSN, cujo objeto trata-se de CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, na
praça de Rio de Janeiro, para mediante sorteio, escolha daquele que realizará, durante a vigência do
credenciamento, cada leilão que se faça necessário para a venda de bens patrimoniais móveis em
desuso (veículos, mobiliários, equipamentos entre outros) e imóveis do Município de Nilópolis, ﬁca
SUSPENSO SINE-DIE. Tendo em vista que por motivos de saúde, o Sr. Pregoeiro do Fundo Municipal
de Saúde de Nilópolis, Sr. Marcos Vinicius Sales Viera, encontra-se impossibilitado de conduzir os
trabalhos deste procedimento. Oportunamente será dada publicidade a nova data de realização da
sessão. Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas os interessados poderão comparecer a Sede
da Prefeitura, à Rua Pedro Álvares Cabral, n.° 305, 3º andar – Centro – Nilópolis – RJ ou através do
telefone (21) 2791-7495.
Nilópolis, 15 de Setembro de 2020.
Kiraz Constantine Karraz
Presidente do FMS/PMN.

COMO SABER SE SUA PERÍCIA FOI REAGENDADA
Segundo o INSS, haverá casos de remarcação
ç automática e casos em que
q o segurado
g rado deverá remarcar seu atendimento. Mas,
antes
conferir
es de fazer o reagendamento, a orientação é ligar para o número 135 ou confe
erir no Meu INSS (aplicativo ou portal) se já
houve
ve a remarcação automática. Em todos os casos, só serão atendidos segurados
segurados com dia e horário marcados.
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Ac
Acesse
cesse o site

O prim
primeiro
meiro passo é acessar o
portal Meu INSS (meu.inss.gov.br).
Outra opção é baixar no celular o
aplica
tivo de mesmo nome.
aplicativo
Quem
m não tem internet pode ligar
para a central 135.
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Seus dados

A página principal do Meu INSS vai se abrir, pedindo
para o usuário se cadastrar. Existem também alguns
serviços que não necessitam de senha, como é o caso
dos agendamentos. Para entrar com cadastro, basta
clicar em “Cadastrar senha”. Preencha os dados,
cadastre sua senha e selecione a opção “Continuar”.
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Seus requerimentos
requerimenttos

Após se logado, a página
carregará a tela de serviços
serviço do
Meu INSS. É preciso clicar em
e
“Agendamentos/Solicitaçõ
“Agendamentos/Solicitações”.
Uma página com todos os
abrirá.
seus requerimentos se abr

Inspeções começam hoje no Rio
B O INSS informou que inici-

ará inspeções nas salas de
atendimento da perícia médica no Rio hoje, em 14 agências, das 27 reabertas. Até a
próxima segunda-feira, todas as 27 agências reabertas
no Rio de Janeiro terão passado por nova inspeção.
A Secretaria de Previdência e o INSS, disseram, em
nota, que representantes da

Perícia Médica Federal foram chamados a acompanhar as inspeções e não compareceram. Já a ANMP afirma que nunca foi chamada
para participar da inspeção,
apenas para acompanhar
uma feita pelo INSS, que não
poderia ser realizada da maneira que foi.
"Caso algum perito apto ao
trabalho presencial não com-

pareça para o serviço sem
justificativa terá registro de
falta não justificada. A falta
não justificada implica em
desconto da remuneração e
pode resultar em processo
administrativo disciplinar",
disse a secretaria
A ANMP afirma que não se
afeta com as ameaças.
— Não estamos fazendo
corpo mole, queremos que o

INSS faça o mínimo. Não seremos ameaçados com corte de
salário se é a nossa vida e a da
população que está em jogo. O
INSS sempre teve estrutura
precária e estávamos lá, mas
agora pedimos o mínimo de
segurança — diz Cardoso.
t
s

REPORTAGEM DE:

Patrícia Valle, Geralda Doca e
Ivan Martínez-Varga

Países fecham o cerco contra
o desmatamento no Brasil
GABRIEL MONTEIRO/ARQUIVO

Desmatamento em Manaus

B O recente aumento das quei-

madas no Brasil levou a pressão de empresários e parceiros
comerciais do país a níveis inéditos. Desde junho, houve
mais de uma dezena de apelos,
de carta aberta de investidores
estrangeiros e empresários
brasileiros, a manifestações de
governos e ONGs da Europa.
Na terça-feira, um grupo de oito países europeus enviou uma
carta ao vice-presidente, Hamilton Mourão, em que afirmam que o desmatamento dificulta a compra de produtos
brasileiros. E ontem, mais de
30 ONGs fizeram um apelo ao
presidente francês, Emmanuel

Macron, para que “enterre definitivamente” o Mercosul-UE.
Dados do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe)
mostram que, entre os dias 1º e
15 deste mês, foram identificados 20.485 focos de calor na
Amazônia, contra 19.925 nos
30 dias de setembro de 2019.
A média para o mês já é de
1.400 queimadas por dia na
Região Amazônica. Já no Pantanal, foram 5.300 focos na
primeira quinzena de setembro, contra 2.887 em todo o
mesmo mês do ano passado.
Isso colocou o Brasil diante
da maior onda de pressão, externa e interna, de sua Histó-

ria. Essa é a avaliação do diretor da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), Rubens Ricupero, que já foi
embaixador nos Estados Unidos, ministro da Fazenda e secretário-geral da Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.
— Nunca vi uma situação
em que houvesse uma convergência externa e interna,
com ONGs, grandes empresas e bancos. Há uma ou outra exceção, que não representa nem um por cento, que
são grileiros, madeireiros,
garimpeiros, que elegeram e
têm o apoio do presidente.
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SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA/RJ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 198/2020 – Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição
de material de construção, conforme Edital. Processo Administrativo n°:
19.057/2020. Data/Hora: 05/10/2020 às 14:00 horas. Edital disponível site: http://
www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. E também no site do Banco do Brasil.
Informações e-mail: editais.resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho-Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 080/2020
A Pregoeira, no uso de suas atribuições comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico 080/2020 supracitado, a decisão proferida pelo Secretário Municipal de
Saúde, diante do parecer jurídico, face a ANULAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO,
visto vício insanável . Pelo exposto, ﬁca concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados a partir da publicação deste aviso, para interposição de recursos ou não.
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

AVISO
Abre-se prazo interposição de Recursos TP. 019/2020, PA 419/2020 –
PROPOSTAS.
Cópia do(s) Edital(is)/Resultados/Esclarecimentos poderão ser obtidas
mediante requerimento formal. E-mail: cpl.saaevr@gmail.com –
Sites: www.portalvr.com/servicos/licitacao, www.saaevr.com.br. Mais
informações CPL tel: (24) 3344-2990. SARAH MACHADO - MAT. 19755
– PREGOEIRA SAAE/VR
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Contratual
II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018/FMS
Partes: Municipio de Rio Claro e Laboratório Cidade do Aço Ltda.
Objeto: O presente termo tem por objeto a prorrogação de prazo do CONTRATO acima
referenciado, no qual a contratada se compromete a realizar exames laboratoriais
complementares em pacientes encaminhados pela Rede Municipal de Saúde.
Processo Administrativo: nº 0205/2018
Pregão Presencial: 023/2018
Valor anual: R$ 569.999,90 (quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa centavos).
Dotação Orçamentária: 05.05.16.10.301.0014.2.151 – 3.3.90.39.51.00.00.00.61650 – 000141
Prazo: 12 (doze) meses.
Fundamentos: Art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
Rio Claro-RJ, 11 de setembro de 2020.
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde

