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No dia da posse do novo presidente dos Estados Unidos, o
dólar comercial fechou em
queda no Brasil, a R$ 5,31.

Ganhe Mais

A bolsa brasileira foi na contramão do exterior: o principal índice
do mercado de ações brasileiro fechou com queda de 0,82%.

B POR CAUSA DA PANDEMIA

Aposentado não precisa
fazer prova de vida agora
ARQUIVO

INSS prorroga prazo de novo e
obrigatoriedade do exame fica
suspensa até o fim de fevereiro
B O Instituto Nacional do Se-

guro Social (INSS) prorrogou mais uma vez a suspensão da prova de vida feita por
aposentados e pensionistas
nos bancos. A atualização cadastral — realizada anualmente — vai continuar suspensa até o fim de fevereiro.
O órgão também informou
que não vai cortar nenhum
benefício até o fim de março.
Em situações normais, a
prova de vida é feita pelo segurado para comprovar que
ele está vivo e garantir que o
benefício continue sendo pago. Mas, por conta da pandemia e da impossibilidade de
deslocamento de beneficiários idosos, o INSS está pagando as competências mesmo
sem o recadastramento.
A prorrogação pelas competências de janeiro e fevereiro, pagas em fevereiro e
março, vale para os beneficiários residentes no Brasil e
no exterior. No entanto,
quem quiser poderá fazer a
prova de vida neste período.
Segundo o INSS, a rotina e as
obrigações contratuais esta-

belecidas com a rede bancária que paga os benefícios
permanece, e a comprovação
de vida deverá ser realizada
normalmente pelas instituições, caso sejam procuradas.
Para fazer a atualização, o
segurado deve ir ao banco
em que recebe o benefício e
apresentar um documento
de identificação com foto
(carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação e outros). Em geral, isso acontece
no mês de aniversário do titular ou quando se completa
um ano da última prova de
vida. Algumas instituições financeiras já utilizam a tecnologia de biometria nos terminais de autoatendimento.
Os beneficiários que não puderem ir às agências bancárias
por motivos de doença ou por
dificuldades de locomoção poderão realizar a comprovação
de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS.
Outra novidade é que em
versão atual do aplicativo Microempreendedor Individual

Servidor
Militar inativo:
atualização de
dados em julho
B Por

conta da situação de emergência causada pela pandemia e do risco de contaminação pelo coronavírus, que ainda é grande em
todo o país, o Ministério da Defesa decidiu
estender a suspensão da prova de vida de militares inativos e pensionistas até o fim do
primeiro semestre. A medida foi oficializada
pela Portaria 147, assinada pelo ministro
Fernando Azevedo e Silva e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira.
De acordo com o texto, a atualização cadastral anual, que comprova que militares
inativos, pensionistas, militares anistiados
políticos e dependentes estão vivos, ficará
suspensa até 30 de junho, bem como o bloqueio dos créditos relativos a proventos por
falta de recadastramento. O procedimento
voltará a ocorrer a partir de 1º de julho. Portanto, os vencimentos serão mantidos até lá.
JORGE WILLIAM/07.02.2020

Muitos idosos estão impedidos ou preferem não ir a agências

(App MEI), a Receita Federal
passou a permitir ao contribuinte a solicitação de restituição do valor correspondente ao INSS recolhido de
forma indevida ou em duplicidade. Ou seja, os valores pagos a mais no Documento de

Arrecadação do Simples Nacional (DAS MEI) poderão
ser solicitados virtualmente.
O aplicativo também permite
consultar o histórico de restituições e a situação atual de
cada pedido realizado pelo
contribuinte.

A portaria é do ministro Fernando Azevedo e Silva
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PEXELS

Gasolina já subiu nos postos
Letycia Cardoso
letycia.cardoso@extra.inf.br

BA

Produtos não utilizados em 2020 podem ser reaproveitados

Material escolar:
pais podem tentar
negociar com escola
Ana Clara Veloso
ana.veloso@extra.inf.br

B O Procon-RJ emitiu uma re-

comendação às instituições
de ensino da rede privada para que prestem contas do material que não foi utilizado do
ano anterior em virtude da
pandemia ou, se possível,
que permitam sua utilização
em 2021, compensando assim os custos com a lista de
material atual.
Se a escola não for proativa
na medida, os pais devem entrar em contato. Vale também
lembrar da situação econômica do país e das dificuldades financeiras da família, se houver, para tentar enxugar a lista
de novas compras. Isso sem
prejudicar as atividades de
aprendizagem da criança.
Como a Lei estadual

8.991/2020 garantiu a opção pelo ensino remoto,
quando da retomada das aulas presenciais (até que seja
oficialmente disponibilizada
vacina ou medicamento eficaz contra a Covid-19), as famílias que assim preferirem
também devem atentar para
possíveis diferenças nas listas de materiais pedidos pela
escola para cada modalidade. O plano pedagógico elaborado pelas escolas para o
ano letivo de 2021 devem
adaptar uma lista para a possibilidade do ensino remoto.
Problemas encontrados e
violações de direitos podem
ser denunciados ao ProconRJ, por meio do aplicativo.
Aproveite a internet para pesquisar preços e buscar descontos antes de comprar.
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UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 23.514.652/0001-40
REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
UTE GNA II Geração de Energia S.A. torna público que requereu ao Instituto Estadual do
Ambiente - INEA, através do processo nº E-07/002.31088/2020, Licença de Instalação - LI para
implantação de linha de transmissão de energia elétrica, a ser localizada na Fazenda Saco
Dantas, Porto do Açu, município de São João da Barra.

SENAI
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020
RESULTADO DE JULGAMENTO
Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviço de Reforma visando à ampliação do
IST Química Verde – Rede SENAI BioMol.
Vencedor: ETEPAR CONSTRUÇÕES EIRELI
Comissão de Licitação

Petrobras anunciou aumento de mais de 8% na gasolina a partir da última terçafeira. Esse percentual é relativo ao preço praticado nas refinarias, distante da realidade
das bombas. No entanto, consumidores que foram abastecer na tarde do mesmo dia já
sentiram o impacto no bolso.
Em alguns postos, a elevação
chegou a 20 centavos.
Nos primeiros dias de janeiro, segundo o Índice de
Preços Ticket Log (IPTL), a
gasolina era comercializada
ao preço médio de R$ 4,786
nos postos brasileiros — valor 1,92% mais caro do que a
média por litro no fechamento de dezembro e acima do
registrado em todo o ano passado. Desde maio, quando o
combustível teve seu menor
preço em 2020, o acréscimo
foi de 19,5% na média nacional. Nesta semana, depois de
mais um aumento, já era impossível encher o tanque no

Rio pagando menos de R$ 5
por litro.
O EXTRA fez um levantamento em postos da Zona Norte e da Zona Sul da cidade para
saber a quanto estava sendo
vendida a gasolina na última
terça-feira. O valor mais caro,
de R$ 5,528, foi encontrado
em um posto Ipiranga, na Lagoa. Já os mais baratos foram
encontrados na Tijuca e na
Praça da Bandeira: em um
posto de banRÁPIDO
deira branca,
No mesmo
onde a gasolidia de novo
na era vendida
reajuste da
a R$ 5,09; e em
Petrobras,
um estabelecibomba subiu mento BR, no
20 centavos qual o preço do
combutível comum custava R$ 5,19.
Júnior Leite, que trabalha
em um posto Shell há dois
meses, conta que neste curto
período já viu dois aumentos
aplicados, sendo o maior de
20 centavos. E o frentista
Wagner Costa acrescenta
que há muitas pessoas desin-

Firjan/SENAI/SESI/IEL
Pregão Eletrônico nº 012/2021
Aviso de Licitação
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição
de notebook e desktop, para atendimento as
necessidades da Firjan, do SENAI, do SESI
e do IEL.
Disputa de lances: 02/02/2021, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

ANTONIO SCORZA/19/01/2021

Posto Ipiranga, na Lagoa, vendia gasolina a R$ 5,528, na terça

formadas sobre o reajuste:
— A maioria dos clientes
só descobre que teve aumento quando vê na bomba.
O policial militar Denis
Souza, de 44 anos, reclama
dos constantes aumentos:
— Acho abusivo! Eu costumo gastar R$ 500 de gasolina
por mês, mas decidi que agora vou passar a usar GNV.
O operador de sistemas

Antônio Carlos da Silva, de
28 anos, tem outra estratégia. Para economizar, utiliza
o aplicativo de cashback Ame
nos postos BR e recebe 10%
do valor pago de volta.
Para o frentista Wesley
Souza, abastecer com gasolina ainda está mais vantajoso:
— O preço do etanol não
está compensando. É apenas
um real de diferença.
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MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DA TELEMEDICINA 01 A 03 POSIÇÕES(LICENÇA)
Início do recebimento das propostas: 21/01/2021, às 17h30
Encerramento de recebimento: 02/02/2021, às 09h
Abertura das Propostas: 02/02/2021, às 09h01
Início do Pregão: 02/02/2021, às 09h30
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

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Processo: 25410.018544/2020-89
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) convoca
empresas especializadas para contratação de:
Contratação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva
para equipamentos GE
Os interessados deverão entrar em contato com o Serviço de Compras em até
3 dias úteis após esta publicação.
CONTATO:
E-mail: secom@inca.gov.br e vanessa.durao@inca.gov.br
Telefone: 21 3207-6147
SERVIÇO DE COMPRAS

