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EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2019

A Rádio Comunitária A Voz do
Cidadão Brasileiro. Desenvolve
suas atividades no Bairro de
Vista Alegre e arredores, no Rio
de Janeiro, com o apoio de
moradores e empresas da nossa
região interessados no
fortalecimento da comunicação
comunitária para uma melhor
qualidade de vida de todos da
nossa região. É transmitida para

o mundo no endereço:
http://r adioavo zdocidadaobr.
a g o r a n o a r . c o m . b r
APOIO CULTURAL: Dez
chamadas por dia na Rádio A Voz
do CidadãoBR+ Divulgação
Mensal no Jornal Impresso A Voz
do Cidadão Brasileiro mensal +
Divulgação mensal no Jornal
Online por apenas R$50 Mensais.
Tel: 3372-7760/ Zap: 98232-5001.

PROFESSOR JOSIAS FROTA
ADVOGADO

Rua Bento Lisboa 184- sala 222
Catete RJ
www.josiasfrota.adv.br
Email: josiasfrota2014@gmail.com

TELEFONES:
2225-1168
99388-6651
99405-2411
98076-2888

Av Monsenhor Félix 937- Irajá
INJET-POINT
Mecânica Geral
2471-6768/ 2475-2019
3357-2683

Avenida Braz de Pina 2047- Vista Alegre
Tel; 3351-8026 César Guimarães
Estrada da Àgua Branca 2621- Loja A- Padre Miguel
Tel: 3159-5699
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EDITORIAL

ANDRÉ LUIS CASTEDO

Vivemos em um mundo globalizado aonde cada vez
mais temos acesso a tudo, a onda do personalizado e do
regional se fortalece cada dia mais, e com isto o Jornal
Impresso A Voz do Cidadão Brasileiro + Jornal Online
www.avozdocidadaobr.com.br + Rádio Comunitária A
V o z
d o
C i d a d ã o
B r a s i l e i r o
radioavozdocidadaobr.listen2myshow.com
são
excelentes opções para divulgar as empresas da nossa
região. Primeiramente, é fundamental que todo
empresário, lojista, profissional liberal entenda que é
preciso divulgar a sua empresa ou serviço ou produto.
Enfim, divulgar é sempre preciso. Senão, em 1 ou 2
meses cairá no esquecimento. Nossa tiragem mensal é
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de dez mil exemplares. Nosso Jornal Impresso mensal é
de entrega gratuíta. Não nos responsabilizamos por
matérias escritas por voluntários ou pelos anuncios dos
nossos colaboradores. Não nos interessa apenas
conseguir apoiadores culturais, queremos informar
pessoas e formar cidadãos brasileiros pensantes.
Gostaríamos de agradecer a DEUS e a cada um dos
nossos amigos Apoiadores Culturais que permitem a
realização desse nosso trabalho. Esperamos contar
cada vez mais com o apoio cultural de todos vocês.
Pedimos que não nos abandonem e falem do nosso
trabalho para aqueles que ainda não se somaram a essa
nossa grande família.
Precisamos de vocês para
através dos nossos Veíiculos de Comunicação
Comunitários pedir melhorias para a nossa região. Não
temos conchavos com politicos nem com partidos,
nosso conchavo é com o povo. Andando pelas ruas é
fácil observar a insatisfação dos moradores do
Município do Rio de Janeiro com o aumento das
passagens de ônibus, vamos pagar R$4,05 e
merecemos andar em ônibus climatizados. SEJA VOCÊ
TAMBÉM UM APOIADOR CULTURAL ANUNCIE
TELEFONE: 3372-7760/ ZAP: 98232-5001.

ARQUITETURA E ENGENHARIA
André Luís
CREA 2017130084

IPTU- PlantasLegalização de Obras( Prefeitura)
Autovistoria Predial

96462-8333

Tel: 4108-0200/ 98047-0200

PIZZA DO GUI!

Pizza Brotinho- Pizza Família
Frango Empanado
Temos Refrigerantes de 2L
Aceitamos Cartões
Na praça da Cetel
Vila da PenhaMESSIAS
REI DO LANCHE

Tels: 2596-5692/ 3287-8074/ 2593-9131

Celular e Zap: 96494-8570
Rua da Pátria 714B- Àgua Santa- RJ

Sucos- Hamburguer
Hot Dog- Refrigerantes
Rua Honório de Almeida
Esquina com
Av Brás de Pina
Vista Alegre
tel:2481-7674\ 2481-7663

96863-8042

EDN SALÃO DE FESTAS

Aniversários- 15 anos- Casamentos- Bodas
Eventos Empresariais- Formaturas
Rua Barão de Melgaço 520
Cordovil- Rio de Janeiro
Celular: 964510980

A VOZ DO CIDADÃO BRASILEIRO

Essa àrvore localizada na Rua São
Leonardo 116 em Vista Alegre, está
precisando de poda pois está em
péssimas condições e pode cair em
cima de alguém ou da casa de algum
morador da Rua São Leonardo. Eu
André Castedo peço as nossas
autoridades que pelo bem do povo
essa arvore seja podada para ontem.

A VOZ DO CIDADÃO NAS RUAS

Essa arvore na Escola Municipal
Mario Paulo de Brito, precisa ser
podade. Pode quando as aulas
voltarem dar uma chuva forte e a
àrvore ou partes dela, cair em cima de
pessoas. Precisamos Eleger Um
Vereador Comprometido com o Povo e
não com conchavo com Politicos. É
nosso dever como Veículo de
Comunicação cobrar Melhorias.
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Parabéns pela iniciativa do Jornal Impresso A
Vo z d o C i d a d ã o B r a s i l e i r o , o n l i n e
www.avozdocidadaobr.com.br e também da
Webrádio A Voz do Cidadão Brasileiro, agora
sim estou começando a ver o André Castedo
como uma pessoa que luta para o povo em prol
do povo e das Familias. Mensagem enviada via
zap 982325001 pelo leitor do Jornal A Voz do
Cidadão Brasileiro Sérgio Ricardo, morador do
Bairro de Vista Alegre- Rio de Janeiro.

ABOBORAS BAR:
Cer veja GeladaRefrigerantesPetiscos- Música ao
vivo incluindo Karaokê
todo fim de semana.
Vale a pena conher.
Rua São Leonardo
125- Vista AlegreDir eção do Amigo
A l e x a n d r e .

O Kiosque da Kika fica na
Praça da Cetel na Vila da
Penha.Ser ve cer veja
gelada, r efriger antes,
petiscos. Nosso amigo
Jorge conhecido
carinhosamente como
Espanhol.Sempre
trabalhando e ajudando a
preparar os deliciosos
petiscos e os churrascos
servidos no Kiosque da
K
i
k
a
.

O Kiosque da Kika, tem um
ambiente familiar, repleto
de gente amiga, bonita,
vale muito a pena
conhecer
oRochaKiosque
da
Praça oito de maio 102Miranda
Tel: 4108-7723/ Zap 98610-6090
Kika, e passar a frequentar
o Kiosque da Kika com a
família filhos e com os
nossos amigos. ALMOÇO:
Agora Servimos Almoço
aos Domingos a Partir das
12horas vale muito a pena
frequentar nosso Kiosque.

Feijoada da Portela: Todo
Primeiro Sábado do mês a
partir das 13hs na Quadra
da Por tela- Rua Clara
Nunes 81- Madureira- Tel:
3217-1604/ 3256-9411 Boa
D i v e r s ã o ! ! ! !

Feijoada do Império
Serrano Todo Terceiro
Sábado do mês 13hs no
I m p é r i o S e r r a n o. Ru a
Ministro Edgard Romero,
114 Tel: 3390-0100 | 24502711 / 2450- 2087
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04 Jornal
A Voz do cidadãobr_________________________JANEIRO
DE 2017________________MUNDO
FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO
A Feira de São Cristovão, é
voltada para as tradições,
arte e cultura do nordeste. O
nome oficial é Centro Luiz
G o n z a g a d e Tr a d i ç õ e s
Nordestinas, uma feira muito
movimentada com 700 pontos
de venda entre barracas,
lojas, restaurantes. Encontrase de tudo, comida típica,
doces, quitutes, ar tes e
ar tesanato, liter atur a, e
shows de forró e locais para
dançar. O local é
extremamente popular e
infor mal, e existem
restaurantes, bares e
barracas que servem comida
e bebidas de todos os tipos,
para os diversos gostos e para

105,9F

os diversos bolsos. Alguns
bares e restaurantes possuem
pequenas pistas de dança. É
uma feira onde pode-se passar
horas, sem precisar gastar
muito. Em um palco maior são
organizados shows, onde
ar tistas conhecidos se
apresentam. Existe sempre
alguma atração nos palcos
nos fins de semana.
No local encontra-se todas as
formas de manifestação da
Cultura Nordestina, desde
pequenos artigos de
artesanato, até roupas mais
elaborados e até refinadas.
Não podemos deixar a Feira
dos Nordestinos Acabar, Não
Podemos Deixar a Feira dos
Nordestinos Morrer!

ESPORTES

Na foto acima João
Luiz dos Santos ou
simplesmente João
Luiz, nasceu no Rio de
Janeiro, em 21 de
junho do ano de 1959.
Atuava e se destacou
como zagueiro e
lateral esquer do.
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E CIÊNCIA
Começou sua carreira
no Clube de Regatas
Vasco da Gama no Rio
de Janeir o. A pós
deixar o clube de São
Januário, teve
passagens por outros
clubes:
Náutico,
Sport, Atlético
Paranaense. João Luiz
conquistou Títulos:
Vasco da Gama
Campeonato Carioca:
1982, Atlético
P a r a n a e n s e
C a m p e o n a t o
Par anaense: 1982,
1983 Seleção
B r a s i l e i r a
Campeão Jogos PanAmericanos: 1979.

BAR E RESTAURANTE
GUERREIRO ALADO

Cerveja- Refrigerantes
Petiscos- Servimos almoço
Quentinhas a partir de R$5
Av Lobo Júnior 2078- Penha
Moreninho

Consultoria Financeira e Tributária
98854-5058///
Email: paula.fiscal@hotmail.com
www.excellenciacontabil.com.br

Av. São Félix, 35 loja B - Vista Alegre,
Rio de Janeiro - RJ, 21235-610
Telefone: (21) 3351-9639- MANUEL

SELF SERVICE A PARTIR DE R$10,99

EDSOM COSTA

A VOZ DO CIDADÃO BRASILEIRO

MERCADO DE TRABALHO

06 Jornal A Voz do cidadãobr_______ JANEIRO DE 2017
vestibular não cobra
AGORA A
pela matrícula nem
NOSSA PÁGINA
tem mensalidades.
DO MERCADO
F a c e b o o k
(www.facebook.com/
DE TRABALHO
p v p m a i s n o s ) .
Opor tunidades de
PROGRAMA MAIS emprego, de estágio,
Telefone
(21) 3213e cursos, que se
9160 ou pelo e-mail
dispõem a preparar
inscricaocpe1@cieerj
os jovens e adultos
. or g.br.
SANTO
para o vestibular, de
ANDRÉ -Em São
forma gratuita ou com
Cristóvão (Rua Bela
um preço popular.
1.265, próximo à
CCPP - Em Oswaldo
passarela 3 da
Cruz (Rua Cananéia
A
venida Brasil).
143), o Centro de
Telefone:(21) 2580C a p a c i t a ç ã o
2249. A Universidade
Comunitária Paulo da
Federal Rural do Rio
Por tela oferece
de Janeiro (UFRRJ)
oportunidades.
telefone é (21) 2681PREVESC - As
4691 ou (21) 2681inscrições para o pré4692. O e-mail é
vestibular do Morro
pre.ufrrj@gmail.com.
São Carlos. Os
E
D U C A F R O
interessados podem
WhatsApp, (21)
preencher uma ficha
98866-6073, (21)
vir tual do curso
96015-3202 e (21)
disponível no
9 9 6 8 7 - 2 0 2 3 .
F a c e b o o k
CAROLINA DE JESUS(www.facebook.com/
O pré-vestibular
prevesc) ou visitar a
comunitário Carolina
unidade, na Rua
d
e
J e s u s
Ambire Cavalcante
(www.facebook.com/
823, próximo ao Bar
centroculturalcarolin
da Mama. GCAPRJ - O
amariadejesus). Na
pré-vestibular
Associação de
funciona na Paróquia
Moradores do Jardim
Imaculada Conceição
do Carmo, em Vila
e São Sebastião (na
Kosmos, próximo ao
Rua Catulo Cearense
Shopping
Carioca.
26), no Engenho de
PVSAÇÃO - O PréDentro. Informações:
vestibular Social
(21) 2599-9900.
Ação- Contato:
I N V E S T - A s
www.facebook.com/p
inscrições do prévsacao. Vetor - O
vestibular gratuito
curso gratuito, Rua
serão no Colégio
Cosme Velho 241, no
Santo Inácio (Rua São
Cosme Velho,
Clemente 226, em
www.facebook.com/v
Botafogo). Telefone
e t o r ve s t i b u l a r.
(21) 3184-6328. + NÓS
-

O

curso

pré-

RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO DO RH
Recr utamento:
Processo de obter um grupo
adequado de candidatos,
proporcionando assim mais
opções à área de recursos
humanos das empresas.
T i p o s : R E C R U TA M E N T O
INTERNO: ocorre quando o
recrutamento é feito através
de uma busca interna dos
empr e gados, que ou se
candidataram ao cargo, ou
foram identificados através
do sistema de administração
de RH da organização, ou
foram indicados por algum
colega de trabalho.
RECRUTAMENTO EXTERNO:
o c o r r e q u a n d o o
r ecr utamento abr e seus
esforços para a comunidade
esse esforços incluem
anúncios, agências de
emprego, escolas e
universidades, organizações
profissionais e candidatos
espontâneos.
Eu era
Estudante de Administração
da Universidade Celso Lisboa
tive em 2001 e tive a
oportunidade de fazer um
Processo de Recrutamento e
Seleção de Técnicos de
Eletricidade para uma
empresa do na época marido
de uma prima e escolhi os
melhores através de provas
práticas. Fiz anuncios de
vagas em jornais, na internet,
nas escolas técnicas. E o
melhor é que todos estão na
Empresa até hoje. SELEÇÃO:
Etapas pela qual os
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candidatos recrutados tem
suas qualidades, perfis e
experiências analisadas. fltra
os candidatos que melhor se
adequam as vagas. Avaliação
preliminar dos candidatos
com base na descrição do
cargo. PREENCHIMENTO DO
FORMULÁRIO: A empresa
desenvolve um formulário a
ser preenchido pelos
candidatos de acordo com os
requisitos da vaga.
TESTE DE EMPREGO: são
testes de inteligência,
aptidão, habilidade e
interesse feitos para que se
t e n h a
u m
m a i o r
conhecimento do perfil e
habilidades do candidato.
ENTREVISTA: a entrevista é
feita para abordar questões
de serem analisadas sempre
rola o quem indique. Pode ser
feita por administradores.
INVESTIGAÇÃO DE
EXPERIÊNCIA
ANTERIOR.
O F E R TA D E E M P R E G O
CONDICIONAL: é uma oferta
feita, mas que só será
efetivada se o candidato for
aprovado nos exames médico,
físico e de abuso de
substâncias químicas.
EXAME FÍSICO E MÉDICO: os
exames físicos são feitos para
que se constate de que não há
nenhuma limitação física que
i m p e ç a o c a n d i d at o d e
exercer as tarefas exigidas
pelo car go. OFERTA DE
EMPREGO PERMANENTE: é a
etapa conclusiva do processo
de seleção. Pode ser feita pelo
administrador de RH ou pelo
gerente do departamento.

SEJA UM APOIADOR CULTURAL

98232-5001// Tel: 3372-7760
DIVULGAÇÃO: NO JORNAL IMPRESSO MENSAL +
NO JORNAL ONLINE: www.avozdocidadaobr.com.br +
10 CHAMADAS POR DIA NA RÁDIO A VOZ DO CIDADÃOBR:
radioavozdocidadaobr.listen2myshow.com. A PARTIR DE R$50 MENSAIS

A VOZ DO CIDADÃO BRASILEIRO

ANUNCIE APAREÇA JÁ TEL:3372-7760

PERSONALIDADE DA NOSSA REGIÃO

Na foto acima o nosso amigo Vinícius Pessoa,
conhecido no ramo profissional como Vinny , nascido
e criado na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Vila
da Penha, depois no bairro de Vista Alegre. Vinícius é
filho de: Antônio José e de Valdívia de Paula, casado
com a senhora: Cinthia, nosso amigo possui segundo
grau: completo no Colégio Atenas. Terceiro Grau
Incompleto em Engenharia Textil. Sua Profissão é
Comerciante, há nove anos trabalha no Boteco
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Gelobol. A idéia de trabalhar na nossa região, surgiu
assim: O antigo dono do Boteco Gelobol o passou o
legado e Vinícius pegou. Vinny já participou de
doação de brinquedos para as crianças. Na opinião de
Vinícius Pessoa, ser Apoiador Cultural do Jornal
Impresso A Voz do Cidadão Brasileiro + Jornal Online
www.avozdocidadaobr.com.br + Rádio Comunitária A
Voz do Cidadão Brasileiro é fundamental, porque você
vai ver as verdades, e são veículos de comunicação
apoiadores da nossa região, e traz em cada edição
muitas dicas importantes para os cidadãos da nossa
região. Nosso Jornal Impresso mensal é de entrega
gratuíta, nosso jornal não tem fins lucrativos. Somos
muito gratos ao Vinícius Pessoa e aos demais
apoiadores culturais do Jornal A Voz do Cidaddão
Brasileiro e acima de tudo a DEUS pela oportunidade
de ser amigo do Vinícius Pessoa e dos demais
apoiadores culturais do nosso trabalho. Pois todos
vocês Familia A Voz do Cidadão Brasileiro, são os
grandes responsáveis por hoje eu ganhar a vida
trabalhando honestamente como Jornalista, e poder
ser a sua, a nossa, a Voz do Cidadão Brasileiro. De
coração muito obrigado Vinny e damais amigos,
preciso de todos vocês, não me abandonem não.

LEQUINHO LANCHES

De domingo a quinta feira
até 00:30hs- Rua Honório
de Almeida 123- Irajá
Venha Faça Seu Pedido

ZAP:99365-1448

BAR DA DONA MARA
Cerveja- Refrigerantes- PetiscosAmbiente Familiar
Rua Gustavo de Andrade 208 Irajá
Dona Mara!

CAFÉ BAR DO SERINGA
Cerveja gelada- Refrigerantes
51- Caldo Verde- sopahora
Ambiente familiar
Rua Carvalho Moutinho 50
Em RamosDireção: Seringa

Rua Pereira de Araújo 47
Tel: 3391-2980 Irajá-

ADVOGADOS ASSOCIADOS
CIVIL- TRABALHISTA- FAMÍLIA
Av Brás de Pina 2033- sala 202
Vista Alegre- Rio de Janeiro
Tel: 2489-2086\ 98640-1310

RICARDO COELHO
OAB RJ 40.955

PETROLOUÇAS

Praça Corsega 77
Vigário Geral
Tel: 3451-8295
3361-9874
Luíz

BAZAR DIANE
Rua da Inspiração 367 A
Vila da Penha
Tel: 2481-5882
Zé Carlos

10%

A VOZ DO CIDADÃO BRASILEIRO

EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA 07

07 Jornal
A Voz
do cidadãobr_____________RIO
EU TE AMO__________________Anuncie
tel: 3372-7760!
A VOZ
DO CIDADÃOBR
ABRIL DE 2016
PÁGINA 07
basquete. O Pagode do
GRÊMIO
Pau Ferro voltou todo
RECREATIVO
d o m i n g o. Pa r a vo c ê
empresário, morador da
PAU FERRO
nossa região, faço um
O Grêmio Recreativo Pau
apelo, seja um apoiador
Ferro de Irajá voltou, e
cultural do Grêmio
oferece Escolinha de
Recreativo Pau Ferro,
Futebol de Salão
coloque a propaganda da
comandada pelo
sua empresa em nossa
Professor Cláudio
quadra, ou no uniforme
telefone Zap 99793-1960,
dos nossos atletas. Quem
para garotos dos seis aos
aos sábados abre as
estiver interessado em A Loja Ki- Forno oferece
17 anos. É um trabalho de
8:00hs e fecha às 18hs e
maior es infor mações Delivery de refeições
excelência, fazendo a
s o b r e c o m o a p o i a r brasileiras e italianas,
aos domingos às 08:00 e
avaliação dos garotos.
culturalmente o Grêmio deliciosas massas préfechas 14hs. A Ki-Forno
Os treinos do futsal são
Recreativo Pau Ferro cozidas, grelhados e
fica na Rua Pedro de
terças e quintas das
procurem o Presidente acompanhamentos. A
Carvalho número 554 18:30hs
às 20hs na
Varé na Rua Honório de
quadra do clube. O Clube
Ki-Forno abre as 8:00
Lojas B e C no Lins,
Almeida, 124 - Irajá, Rio
em breve irá oferecer
Horário e fecha às 18:00
Telefones: 2594-5419 e
d e
J a n e i r o .
escolinhas de volley e de
de segunda a sexta feira,
2 5 9 4 - 6 9 9 1 .

SERRALHERIA
ELIAS
Grades- Portões- Coberturas
Reparos- Consertos
Rua Eng Lafayete Stocler
1239 Na Vila da Penha
98243-1874

BAR DO CLEBINHO J.R PRÓTESE DENTÁRIA

Cerveja gelada- Refrigerantes
Tira gosto- Ambiente Familiar
Rua Honório de Almeida
Esquina com a Av Brás de Pina
Em Vista Alegre
Direção: José Cleber
Clebinho

BAR DO JOAQUIM
Servimos almoço- Petiscos
Cerveja gelada- Refri
Estrada da Àgua Grande
680- Vista Alegre
Tel: 7873-3928
Joaquim

Conserte sua Dentadura
Sem sair de casa
Tel: 4104-3624
97077-9010
Ricardo
BARRACA DO
ALEMÃO:

Cerveja, Refrigerantes,
Churrasquinho
Fica na Rua Dias da Cruz
em frente a Loja Rio Belo
no Bairro do Méier

CONSERTO DE VÁLVULAS
Av Oliveira Belo 345 Loja B
Vila da Penha
Apenas
50 mensais
Tel: R$
99979-0782
MEIER FLORES
Rua Carolina Santos
Em frente ao número 219
Esquina com a Rua Dias da Cruz
Tel: 3902- 2946

ESPAÇO ALEXANDRE
TEIXEIRA E FATINHA
CABELEIREIROS

Beleza e Estética
Rua Vila Pureza 148
Irajá
Tel:3013-1901

A VOZ DO CIDADÃO BRASILEIRO -

ANUNCIE 982325001 - www.avozdocidadaobr.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Começaremos falando sobre o regime geral da
previdência social RGPS trazendo um conceito do que é
o direito previdenciário e quem tem direito de gozar de
seus benefícios? O Direito previdenciário está previsto
em nossa Constituição no capítulo dos Direitos Sociais e
consiste em um ramo que estuda a seguridade social ou
privada e tem como objetivo justamente disciplinar a
Previdência Social- INSS, regulamentando a relação
jurídica de beneficiário e de custeio previdenciário, além
da relação jurídica da previdência complementar.
Apesar da seguridade social ser um direito de todos, ela
somente acolherá aqueles que recolhem o imposto de
forma obrigatória, facultativa ou os segurados
especiais. Todo trabalhador que contribui mensalmente
para a Previdência Social é chamado de segurado e tem
direito aos benefícios e serviços oferecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, como as
aposentadorias, a pensão por morte, o saláriomaternidade, o auxílio-doença, entre outros. Os tipos de
segurados são: Obrigatório: o empregado, empregado
doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador
avulso e o trabalhador especial. Segurado Facultativo:
as pessoas físicas que não possuem remuneração, mas
filiam-se ao RGPS, por exemplo, o maior de dezesseis
anos de idade, a dona-de-casa, o síndico de condomínio
quando não remunerado, o estudante, o brasileiro que
acompanha cônjuge que presta serviço no exterior,
aquele que deixou de ser segurado obrigatório da
previdência social, o bolsista e o estagiário. Segurados
especiais são os trabalhadores rurais que produzem em
regime de economia familiar, sem utilização de mão de
obra assalariada. Estão incluídos nessa categoria os
cônjuges, os companheiros e os filhos maiores de 16
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anos que trabalham com a família em atividade rural.
Também são considerados segurados especiais o
pescador artesanal e o índio que exerce atividade rural,
e os familiares que participam da produção (regime de
economia familiar). Para gozar dos benefícios
previdenciários não basta estar inscrito no RGPS, tem
que contribuir mensalmente para ter a qualidade de
segurado, que em determinados casos será mantida
mesmo sem que haja contribuição mensal por
determinado tempo previsto na lei específica e em
determinados casos respeitar os prazos de carência
estipulados pela Lei nº 8213/91 para cada benefício
respectivamente. É de suma importância que os
segurados fiquem sempre ligados se os recolhimentos
vêm sendo feito de forma correta pela empresa, para
aqueles que recolhem através do carnê é importante
que fiquem de olho no código a ser lançado o pagamento
e se a atendente da Lotérica faz o recolhimento
corretamente respeitando o percentual e o salário
mínimo vigente. A demanda tem sido grande no sentido
de não reconhecimento da qualidade de segurado,
muitos trabalhadores acabam não conseguindo seus
benefícios administrativamente porque não observaram
as condições citadas no parágrafo anterior e somente
tem seu direito reconhecido judicialmente e isso
também depende de provas. Então fique de olho, seja
fiscal dos seus direitos, vá até uma agência da
Previdência Social levando seus documentos de
identidade e CPF e peça uma senha para cadastro no
meu INSS. Após o cadastro no site ou aplicativo, o
segurado poderá verificar o seu CNIS
Cadastro
Nacional de informações sociais. Para Tirar dúvidas e
mais informações ligue 98475-7318 ou mande já um
email para: anacaroladv81@gmail.com.

COBEMA

Comércio e Beneficiamento
de Madeiras LTDA

Rua Pedro Teixeira 556 Irajá
Tel: 3371-9922/ 2471-1432
Tel: 3351-1988/ 3391-6874

Madeiras em geral,
colas, puxadores, etc
Av Brás de Pina 2013
Vista Alegre
Tel:3391-1322
3391-2200

SELF SERVICE SEM BALANÇA

Comida caseira pratos variados
Anúncio no Jornal Impresso Mensal+
Carnes diversas- Seis tipos
Anúncio no Jornal Online +
de saladas- De segunda à sabado
Dez Chamadas por dia na Rádio
das 11hs às 15hs
“A Partir de R$50 Mensais”

Av Monsenhor Félix 659B

Av Brás de Pina 2752 Loja A- Vista Alegre

Em Irajá
Tel:3566-4672\ 7892-3347

98232-5001

Rua José Sombra 101- Irajá

