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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
TEM ALGUMA INFORMAÇÃO IMPORTANTE?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA
HORA! GRAVE NO SEU CELULAR! 21 98794-9052

Serviços

LLAFETADOS PELAS CHUVAS NO RIO

FGTS: saiba como sacar
Calendário vai até julho e retirada depende da data de nascimento do beneficiário

T

rabalhadores que tiveram as
casas afetadas pelas chuvas de
abril começaram a procurar
as agências da Caixa Econômica,
ontem, para sacar o FGTS, liberado após a Prefeitura do Rio decretar estado de calamidade pública.
Cada um pode sacar até R$ 6.220
por conta vinculada.
Terá direito quem tem ou já
teve carteira assinada, conta de
FGTS com saldo, além de morar
em local afetado antes de 11 de
abril, data da publicação do decreto.Se o morador não encontrar
seu endereço na lista, mas foi vítima,deve entrar em contato com a

Central 1746 até dia 28,para análise do caso. Para liberar o dinheiro,
em até cinco dias úteis,é preciso ligar para 0800-726-0207, escolher
as opções 4 e 3, e informar o número do PIS, Pasep, NIS ou NIT.
Se houver inconsistência de dados, é necessário ir a uma agência
da Caixa com a documentação
(ver quadro ao lado),além de comprovante de residência, original e
cópia, em nome do solicitante.
A medida não ajuda alguns
moradores, como o mototaxista
Fábio Jesus Santos, de 35 anos.Ele
está morando de aluguel na Rocinha, em São Conrado, desde que

empregos hoje

1.342 85% 10% 5%

sua casa, na mesma comunidade,
foi interditada.“Não tenho FGTS.
Já minha mulher tem uns três meses de carteira assinada,mas se der
entrada não vai ajudar em nada”,
lamenta, lembrando que ainda
não recebeu o aluguel social, por
problema com seu endereço. “O
aluguel social,que é bom,nada.Se
bem que com R$ 400 não dá nem
para alugar uma quitinete. Se não
resolver,vou voltar para minha casa, não vou deixar derrubarem”.
Em nota, a prefeitura disse que
“oAuxílio Habitacional Temporário é regido pela Lei 8.742/1993 e
regulamentado por decreto”.

Município do Rio (500): Atendente de Loja (200) l Operador de
Telemarketing Ativo (750 l Motorista de Ônibus Urbano (50) l Vendedor
de Serviços (40) l Auxiliar de Limpeza (30) l Representante Comercial
(25) l Promotor de Vendas (16) l Açougueiro (15) l Churrasqueiro
(8) l Padeiro (8) l Pasteleiro (6) l Peixeiro (5) l Mecânico de Motor a
Diesel (5) l Ferreiro (5) l Volta Redonda: Auxiliar de Limpeza (272) l 
Operador de Telemarketing Receptivo (180) l Atendente de Lanchonete
(10) l São Gonçalo: Motorista de Caminhão (20) l Ajudante de Carga
e Descarga (8) l Operador de Empilhadeira (6) l Seropédica: Auxiliar
de Linha de Produção (3)
●●

oportunidades para pessoas com deficiência:
●●Vendedor de Comércio Varejista (300) l Conferente de Faturas e Notas
Fiscais (15) l Recepcionista Atendente (1) l Teresópolis: Oficial de
Serviços Gerais (3)

CANDIDATE-SE: As unidades do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ) não
recebem currículos e a inscrição para se candidatar às vagas coletadas pela
Sedeeri (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e
Relações Internacionais) tem que ser feita nos postos Sine/Sedeeri ou no site
https://empregabrasil.mte.gov.br/. A Sedeeri esclarece que o banco de dados
de emprego pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento
de vagas ou ampliação/redução de ofertas.

Documentação: Documento com
foto (RG, passaporte, CNH); CPF; Carteira de trabalho; Comprovante de
residência com data de emissão entre
12 de dezembro de 2018 e 10 de abril
de 2019; Certidão de Casamento ou
Escritura Pública de União Estável,caso
o comprovante de residência esteja em
nome de cônjuge ou companheiro;Cartão ou o número da conta na Caixa.
LLSaque por mês de nascimento:
Janeiro — até sexta-feira
LL

rapidinha...

Clientes bancários de baixa
renda são os que mais se endividam no rotativo do cheque
especial. E para evitar que o orçamento seja corroído por juros médios de 12,63% ao mês,
eles têm opção de trocar o débito por uma linha de crédito
com juros menores. Desde o
ano passado, bancos são obrigados a oferecer taxas mais em
conta: o cheque especial parcelado. Com a mudança, por
exemplo, os clientes passam a
pagar juros médios de 3,32%
ao mês,de acordo com pesqui-

Fevereiro e Março —
de 10 a 14 de junho
Abril e Maio — de 17 a 21 de junho
Junho e Julho — de 24 a 28 de
junho
Agosto e Setembro —
de 1 a 5 de julho
Outubro e Novembro —
de 8 a 12 de julho
Dezembro — de 15 a 19 de julho
Remanescentes —
de 22 a 26 e 29 de julho

LOTERIA$

Opção para sair do especial
LL

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MAIS DETALHES SOBRE O BENEFÍCIO

sa da Febraban feita em 12 bancos. Pelas regras atuais, para os
consumidores que usam mais
de 15% do limite do especial,
durante 30 dias consecutivos,
acima de R$ 200,as instituições
financeiras devem dar alternativa de parcelamento com taxas
mais baixas.A oferta do parcelamento deve ser feita até cinco
dias úteis depois que a instituição constatar que os clientes estão no rotativo.Se os consumidores não aceitarem a primeira
proposta,o banco tem que oferecer novamente a cada 30 dias.

LOTOFÁCIL concurso 1822
03/06/2019

01
13
19

04
14
20

06
16
21

09
17
24

12
18
25

15 acertos: 2 (R$ 2.416.290,20)
14 acertos: 834 (R$ 1.604,90)
13 acertos: 23.618 (R$ 20,00)
12 acertos: 290.379 (R$ 8,00)
11 acertos: 1.576.125 (R$ 4,00)
QUINA concurso 4991
03/06/2019

25

50

60

61

63

Quina: 1 (R$ 1.369.213,05)
Quadra: 38 (R$ 10.441,80)
Terno: 3.644 (R$ 163,74)
Duque: 98.076 (R$ 3,34)

indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,8867(c); R$ 3,8873(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Começam hoje as inscrições para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Para
isso, é preciso acessar o site saiu.mec.gov.br até sexta-feira. A consulta de vagas está aberta desde o dia 23.

