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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

LLPIS / Pasep

LLLOJAS AMERICANAS

Seleção com
Mais de 195 mil
300 vagas
não fizeram saque

Inscrições terminam na sexta-feira

Prazo para retirada termina no próximo dia 28

A

17 dias para o fim do prazo, mais de 195 mil trabalhadores no Estado, com
direito ao abono do PIS referente a 2018, ainda não sacaram os
valores. Em todo o país, são 1,95
milhão de pessoas que estão deixando a retirada para a reta final.
Ao todo, ainda há R$ 1,26 bilhão
à espera dos beneficiários do programa na Caixa Econômica.O saque pode ser feito até o dia 28. Cada trabalhador tem a receber entre

R$ 84 e R$ 998.
Esse pessoal corre o risco, ao
perder o prazo que não será estendido, de ficar sem o abono. Os recursos não sacados voltarão para o
Fundo deAmparo ao Trabalhador
(FAT).Além disso,o governo pretende usar recursos do PIS/Pasep
para fechar as contas públicas. O
objetivo é direcionar os recursos
para o caixa do Tesouro Nacional,
assim como foi feito com precatórios que não foram sacados por

empregos hoje

1.408 89% 8% 3%
VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (277): Atendente de loja (200) l Operador de
telemarketing ativo (75) 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 Peixeiro (10) l 
Churrasqueiro (8) l Padeiro (8) l Pasteleiro (6) 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)
●●

mais de dois anos em 2017.
A retomada dos valores deverá ocorrer por meio de medida
provisória. O governo estima que
exista R$ 20 bilhões na Caixa (PIS)
e no Banco do Brasil (Pasep).
Os trabalhadores da iniciativa privada podem procurar uma
agência da Caixa para consultar
se têm direito ao abono. Também
é possível verificar pessoalmente,
pela internet em www.caixa.gov.
br/PIS ou pelo 0800-726-0207.

T

erminam na sexta-feira as
inscrições para 300 vagas
efetivas de emprego nas Lojas Americanas. As oportunidades são de auxiliar de loja e para atuação no Rio e Grande Rio.
Para concorrer, os candidatos devem ter a partir de 18
anos, Ensino Médio completo
e disponibilidade de horário.
A companhia valoriza profissionais que tenham afinidade
com o mercado de varejo, facilidade em lidar com o público, dinamismo, proatividade
e boa comunicação.

LOTERIA$

rapidinha...

Mesquita tem 180 vagas em
cursos profissionalizantes
LLA Prefeitura de Mesquita,
através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), está com inscrições abertas para cursos
profissionalizantes gratuitos, voltados para o público
feminino. Ao todo, são 180
vagas na formação de cabeleireira, barbeira, maquiadora, sobrancelha e penteado. As aulas, que começam
dia 15 de julho, acontecem
no Espaço Mulher Mesqui-

O processo seletivo para as
centenas de chances é composto por entrevista pessoal e provas de Matemática e Língua Portuguesa. Os
aprovados receberão salário
compatível com o mercado e
benefícios, como vale transporte, vale refeição, plano de
saúde, plano odontológico e
plano de carreira.
Os interessados devem
comparecer até sexta-feira,
das 9h às 15h, na unidade da
Rua do Passeio 56, na Cinelândia, Centro do Rio.

tense (Rua Libânia 195, na
Vila Emil).
Para participar, é preciso ter mais de 16 anos e morar em Mesquita. Interessadas devem levar CPF, RG e
comprovante de residência.
A formação dura seis meses
e as alunas saem certificadas
e aptas a orientar clientes
quanto à adequação do volume, forma e cor dos cabelos,
barbas, penteados e maquiagem ao seu biotipo e estilo.

TIMEMANIA concurso 1343
11/06/2019
PAULISTA/SP

07 34 53 54 64 73 75
7 acertados: acumulou
(R$ 3.494.428,91)
6 acertados: 5 (R$ 16.507,97)
5 acertados: 122 (R$ 966,50)
4 acertados: 2.341 (R$ 6,00)
3 acertados: 24.076 (R$ 2,00)
QUINA concurso 4998
11/06/2019
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DIA DE SORTE concurso 162
11/06/2019
Mês da Sorte: Julho

06 10 11 14 20 24 25

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

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.

indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,8494(c); R$ 3,8500(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A Unidos da Tijuca já está com inscrições abertas para oficina de percussão gratuita. Para participar,
é preciso ter acima de 12 anos e se inscrever pelos telefones (21) 98165-1753 ou 99441-2080 (WhatsApp).

